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RESUMO

No presente estudo, avaliamos a resposta imune naturalmente
adquirida ao Plasmodium vivax em indivíduos de áreas endêmicas de
malária utilizando proteínas recombinantes baseadas em três antígenos de
formas assexuadas sanguíneas do parasita: Antígeno 1 de Membrana Apical
(AMA-1), região C-terminal da Proteína 1 de Superfície do Merozoíta
(MSP1 19 ) e Antígenos Variantes de P.

vivax (VIR).

Sete proteínas

recombinantes correspondentes a quatro subfamílias VIR (A, B, C e E) foram
incluídas neste estudo . Inicialmente, as diferentes proteínas recombinantes
foram comparadas, por ELISA, quanto ao reconhecimento por anticorpos
IgM, IgG e subclasses de IgG de 200 indivíduos infectados por P. vivax
procedentes dos estados do Pará e Rondônia. As freqüências de indivíduos
que apresentaram anticorpos IgM ou IgG anti-VIR durante a infecção foram
de 29 ,6% e 26,0% , respectivamente . Não observamos predomínio de
determinadas subclasses de IgG na resposta imune anti-VIR, com exceção
da subfamília C que foi predominantemente reconhecida por anticorpos da
subclasse

IgG1.

Em

contraste,

as

freqüências

de

indivíduos

que

apresentaram anticorpos IgG para as proteínas AMA-1 e MSP1 19 foram
significativamente mais altas (57,0% e 90,5%, respectivamente) .
A resposta imune celular aos antígenos VIR foi avaliada por ensaios
de

proliferação

in

vitro

com

células

mononucleares

de

indivíduos

recentemente expostos ao P. vivax. Não observamos respostas proliferativas
significativas a estes antígenos quando comparamos o grupo de indivíduos
exposto ao P. vivax com o grupo não exposto.
Posteriormente, avaliamos o padrão de reatividade cruzada entre
anticorpos e células T contra as quatro subfamílias VIR através da
imunização experimental de camundongos BALB/c com cada uma das
proteínas na presença de adjuvante de Freund. Os títulos de anticorpos IgG
dos

animais

imunizados

contra

cada

proteína

recombinante

foram

detectados por ELISA de inibição. Altos títulos de anticorpos específicos
contra as proteínas VIR foram obtidos após a 2a dose de imunização. Além

xviii

disso, observamos que o esquema de imunização utilizado, constituído por
duas doses seqüenciais de cada uma das proteínas recombinantes VIR, foi
capaz de induzir anticorpos de reatividade contra as diferentes subfamílias
VIR.
Complementamos estes estudos avaliando a resposta proliferativa de
células de nódulos linfáticos de camundongos imunizados e re-estimuladas
in vitro com cada uma das proteínas VIR. Os resultados demonstraram que

as proteínas VIR contêm epítopos específicos e de reatividade cruzada para
células T. Estes dados sugerem fortemente a presença de epítopos comuns
entre esses antígenos e mostram que o esquema de imunização utilizado
pode servir como base para futuros estudos de indução de imunidade
protetora contra malária vivax em primatas não humanos.
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ABSTRACT

In the present study, we evaluated comparatively the acquired immune
response to Plasmodium vivax in individuais from endemic areas of malaria
using recombinant proteins based on three antigens from asexual blood
stages of the parasite: Apical Membrane Antigen 1 (AMA-1) , C-terminal
region of the Merozoite Surface Protein1 (MSP1 19 ), and Variant Antigens of
P. vivax (VIR). Seven recombinant proteins corresponding to the four VIR
subfamilies (A, B, C and E) were included in this study. Initially, the different
recombinant proteins were compared by ELISA with regard to the recognition
by IgM , IgG, and IgG subclass of antibodies from 200 individuais with patent
infection from the States of Pará and Rondônia. The frequencies of
individuais that presented IgM or IgG antibodies anti-VIR during the infection
were 29.6% or 26 .0% , respectively. We did not observe predominance of any
IgG subclass during immune response anti-VIR , except in the case of the C
subfamily which was predom inantly recognized by IgG1 subclass. In
contrast, the frequencies of the individuais that presented IgG antibodies to
AMA-1 e MSP1 19 were significantly higher (57.0% and 90.5% , respectively) .
The cellular immune response to VIR antigens was evaluated by in
vitro proliferative assays in mononuclear cells of the individuais recently

exposed to P. vivax. We did not observe significantly proliferative responses
to these antigens when we compared mala ria exposed and non exposed
individuais.
Subsequently, we evaluated the pattern of cross recognition between
antibodies and T cell against four VIR subfamilies after experimental
immunization of BALB/c mice with each one of the proteins emulsified with
Complete Freund's adjuvant. The IgG antibody titers of the mice immunized
against each one of the recomb inant proteins were detected by inhibition
ELISA. High specific titers against VIR proteins were obtained after the
second

immunizing

dose. Most

importantly, we

observed

that

the

immunization schedule constituted by two sequential doses of each one of

xx

the VIR recombinant proteins were able to induce cross-reactive antibodies
against the different VIR subfamilies .
These studies were complemented

by Iymphocyte proliferative

response analysis of the immunized mice after an in vitro stimulation with
each one of the VIR proteins . Our results demonstrated that the VIR proteins
presented specific and cross-reactive epitopes recognized by T cells. These
data strongly suggested of the commons epitopes are present and showed
that this schedule of immunization may be used as basis for future studies
aimed at inducing protective immunity against vivax malaria in non human
primates.

xxi
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1. Etiologia da malária e ciclo biológico do parasita.

A malária é causada por protozoários intracelulares pertencentes ao
filo Apicomplexa , gênero Plasmodium , o qual é constituído por mais de 100
espécies, sendo que apenas quatro infectam o homem : Plasmodium
falciparum, P. vivax , P. malariae e P. ovale.

O Plasmodium apresenta um ciclo biológico caracterizado por uma
fase sexuada , que ocorre na fêmea do mosquito Anopheles, e três etapas de
reprodução assexuada , sendo que uma ocorre no hospedeiro invertebrado e
as outras duas no hospedeiro vertebrado . O ciclo de vida no hospedeiro
vertebrado inicia com a inoculação de esporozoítas na corrente sanguínea
durante o repasto sanguíneo do mosquito. Os esporozoítas migram
rapidamente para o fígado e invadem os hepatócitos transformando-se em
esquizontes hepáticos. Estes se multiplicam por esquizogonia e originam
milhares de merozoítas (ciclo pré-eritrocítico). No caso de P. vivax e P.
ovale,

alguns esporozoítas permanecem em estado de latência nos

hepatócitos sendo assim denominados de hipnozoítas, formas responsáveis
pelas recaídas tardias da infecção (KROTOSKI et aI. , 1982).
Após o rompimento dos hepatócitos, o processo de invasão de
eritrócitos

pelos

merozoítas

liberados

na

circulação

sanguínea,

provavelmente é similar entre as espécies de Plasmodium , caracterizando
assim o início do ciclo assexuado sanguíneo (ciclo eritrocítico) . Entretanto,
certas diferenças na biologia das duas principais espécies que infectam o
homem podem esclarecer os padrões distintos da doença observados em
indivíduos infectados por P. falciparum ou P. vivax. Ao contrário do P.
falciparum, que invade eritrócitos de todas as idades, o P. vivax invade e se

multiplica exclusivamente em eritrócitos jovens (reticulócitos) . Além disso,
em P. vivax este processo é completamente dependente da presença do
grupo sanguíneo Duffy presente nos reticulócitos e de seu ligante
denominado "Duffy Binding Protein" (DBP) , o qual é expresso nos
micronemas dos merozoítas (BARNWELL et aI., 1989).
Uma vez iniciado o ciclo eritrocítico , o parasita promove uma série de
mudanças morfológicas na membrana da célula infectada , provocadas tanto
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por um aumento na permeabilidade e alterações na composição química da
mesma , quanto pela inclusão no citoesqueleto e na superfície celular de
proteínas derivadas do parasita (revisto por SHERMAN et aI., 2004 ).
Nos eritrócitos/reticulócitos , os merozoítas originam os trofozoítas que
amadurecem e se dividem por esquizogon ia, gerando os esquizontes
sanguíneos. Os merozoítas liberados pela ruptura da célula sanguínea
podem invadir novos eritrócitos mantendo assim o ciclo. Esta fase de ruptura
dos eritrócitos infectados é responsável pelo paroxismo da malária
caracterizado por febre , náuseas, cefaléia e outros sintomas (GOLGI, 1889).
Os sintomas associados ao paroxismo são especificos para cada espécie de
parasita (KARUNAWEERA et aI., 2003). Em P. falciparum, as manifestações
graves tais como: malária cerebral , malária placentária e anemia estão
associadas com o processo de sequestramento e "rosetting" que podem
levar os indivíduos infectados ao óbito. Por outro lado, embora a infecção
por P. vivax raramente seja letal, têm sido relatados em países da América
do Sul (Colômbia) e Asiáticos (Paquistão , Tailândia e índia) um aumento no
número de casos de complicações graves que incluem principalmente
malária cerebral (VALECHA et aI., 1992; GONZÁLEZ et aI. , 2000) , síndrome
respiratória (CARLlNI et aI. , 1999), edema pulmonar (MUNTEIS et aI., 1997;
PUKRITTAYAKAMEE et aI., 1998) e insuficiência renal (AHMAD et aI. ,
1989). Estes sinais clínicos são conseqüência de uma resposta imune
exacerbada

desenvolvida

pelo

hospedeiro

contra

o

parasita

(KARUNAWEERA et aI. , 2003) .
A reprodução sexuada ocorre quando parte das formas sanguíneas
se diferenciam em gametócitos masculinos e femin inos e estes são ingeridos
durante um novo repasto sanguíneo pela fêmea do Anopheles em indivíduos
infectados. O processo de fertilização entre os gametas que ocorre no
hospedeiro invertebrado origina o oocineto, que ao migrar para a parede
intestinal , transforma-se em oocisto, o qual se multiplica por esporogonia e
origina milhares de esporozoítas. Estes migram para a glândula salivar do
inseto onde se tornam maduros e capazes de iniciar uma infecção no
hospedeiro vertebrado.
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2. Epidemiologia da malária no mundo e no Brasil.
A malária é uma infecção parasitária de importância global que se
constitui em um problema de saúde pública que, segundo a Organização
Mundial

da

Saúde

(OMS ,

2004)

atinge

mais

de

100

países.

Aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas estão expostas a infecção
principalmente por P. falciparum e P. vivax, o que corresponde à cerca de
40% da população mundial, tornando-se a principal causa de morbidade e
mortalidade em países tropicais e subtropicais . São registrados anualmente
cerca de 350-500 milhões de casos de malária que resultam em
aproximadamente 1 milhão de mortes, sendo que cerca de 70% destas
ocorrem na África, principalmente em crianças menores de cinco anos e
mulheres grávidas infectadas por P. falciparum (OMS , 2004) .
Embora a mortalidade por P. vivax seja considerada muito baixa,
quando comparada à infecção por P. falciparum , sua morbidade é
significativa e provavelmente crescente devido ao desenvolvimento de
resistência do parasita à droga cloroquina (revisto por SUH et aI., 2004) ,
representando um problema de saúde pública em vários países, incluindo o
sudeste da Ásia, índia e Brasil.
No Brasil, as espécies que causam a malária são P. vivax, P.
falciparum e, menos frequentemente, P. malariae. Até o ano de 1988, o

número de casos de malária causada por P. falciparum e P. vivax eram
similares no país , entretanto, a partir de 1999 houve um aumento
significativo do número de casos de malária vivax em relação à malária
falciparum, atingindo 80% dos casos. Aproximadamente 99,5% dos casos de

malária ocorrem na região da Amazônia Legal (FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE - FUNASA, 2002). Estudos epidemiológicos associam a expansão
da doença nos últimos 30 anos ao processo migratório da população,
ocasionado pelo desenvolvimento intensificado da Amazônia principalmente
nas décadas de 70 e 80 (MARQUES et aI., 1986), proporcionando um
impacto sócio-econômico sobre essas regiões (CAMARGO et aI., 1994). A
década de 90 foi marcada por um aumento da incidência da doença a níveis
superiores

a

500

mil

casos/anuais,

o

que

colocou

em

risco

o
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desenvolvimento da região Amazônica (FUNASA, 2002). Porém, uma
redução significativa começou a ser observada após a implantação do Plano
de Intensificação das Ações de Controle da Malária na Amazônia Legal
(PIACM, 2000), o qual visa impedir a mortalidade e reduzir a morbidade e
perdas sócio-econômicas devido à doença.
Mesmo com os avanços obtidos com a implantação do Plano de
Controle da Malária, entre os anos de 2002 e 2003 foi observado um
aumento de 17,9% na incidência de casos de malária nas áreas endêmicas.
No ano de 2004, foram registrados 410.475 casos de malária no Brasil,
sendo o P. vivax responsável por aproximadamente 75% destes casos
(SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -

SVS, MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2005). Os estados que registraram um aumento da incidência da
doença foram o Amazonas, Rondônia e Pará, demonstrando que mesmo
com a implantação de ações de controle da doença elaboradas pelo Estado,
a malária continua sendo um problema de saúde pública no Brasil,
principalmente no norte do país.

3. Perspectivas de controle da malária a partir do desenvolvimento de
vacinas contra as formas sanguíneas do parasita: principais alvos.

o controle da malária no mundo feito

através de medidas de redução

vetorial por meio de inseticidas e tratamentos profiláticos individuais ou ao
nível de população, contribuiu para uma significativa redução de incidência
da doença nas décadas de 40 e 50 (WENSDORFER & MCGREGOR, 1988).
Entretanto, nos últimos anos o número de casos de malária registrado tem
aumentado

como

conseqüência

direta

do

surgimento

de

parasitas

resistentes às drogas comumente utilizadas e de vetores resistentes aos
inseticidas. Adicionais
instabilidades

políticas

a estes aspectos estão mudanças climáticas,
de

natureza

sócio-econômicas

e

migração

populacional.
Visando impedir a expansão da malária, são necessários além da
manutenção de programas permanentes de controle que contribuem para
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minimizar os efeitos graves da mesma , novos investimentos na busca de
estratégias de controle e informação sobre a doença. Neste contexto,
acredita-se que o desenvolvimento de uma vacina efetiva contra malária
seria uma estratégia interessante que poderia ajudar no controle da
morbidade ou mortalidade da doença nas áreas endêmicas.
Embora a complexidade do ciclo biológico do parasita, polimorfismo
antigênico , estratégias de escape imune e a biologia dos vetores são
indícios que dificultariam o desenvolvimento de uma vacina , algumas
evidências sugerem esta como parte integrante de uma estratégia de
controle da malária . Neste sentido, nos últimos anos , um significativo
progresso tem sido obtido na caracterização , a nível molecular, de antígenos
de

Plasmo dium ,

assim

como

na

compreensão

dos

mecanismos

imunológicos capazes de eliminar as diferentes formas do parasita (revisto
por MAHANTY et aI., 2003 e GOOD et aI. , 2004) .
Durante o processo de invasão dos eritrócitos as formas sanguíneas
do parasita ficam expostas ao sistema imune e, portanto , antígenos
presentes na superfície dos merozoítas ou nas organelas do pólo apical
(roptrias e micronemas) , bem como antígenos exportados para a membrana
plasmática

da

célula

hospedeira

induzem

resposta

imune

que

posteriormente podem impedir a manutenção do ciclo sanguíneo. Os
estudos iniciais visando uma melhor compreensão sobre a imunidade na
malária

foram

conduzidos

a

partir

do

isolamento,

clonagem

e

sequenciamento de genes que codificam antígenos imunologicamente
relevantes de Plasmodium. Estes estudos permitiram a obtenção de
proteínas recombinantes representando diferentes regiões destas moléculas,
as quais estão sendo utilizadas em estudos imuno-epidemiológicos e
imunizações experimentais. Além disso, recentes avanços na área genômica
obtidos com a finalização do projeto genoma de P. falciparum, assim como
as análises proteômicas têm propiciado a caracterização de novos antígenos
e estudo das funções biológicas . Em conjunto , estas se tornam estratégias
atraentes para uma melhor compreensão da resposta imune humana e o
desenvolvimento de uma nova geração de vacina contra a malária
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denominada

de

"Genomes-to-Vaccines"

que

se

baseia

em

traduzir

informações genômicas do parasita, tentando reproduzir a proteção induzida
pelo organismo total através das proteínas derivadas de Plasmodium e
epítopos que são alvos de resposta imune protetora (revisto por DOOLAN et
ai., 2003) .

A

tabela

1 apresenta

merozoítas de P.

os

principais

antígenos

expressos em

vivax cujos respectivos genes foram

clonados e

seqüenciados . Nesta introdução iremos dar enfoque principal aos antígenos
que foram estudados durante o desenvolvimento deste projeto.

Tabela 1: Principais proteínas identificadas e caracterizadas em
merozoítas de P. vivax.

Proteína

Localização

Referência

Duffy Binding Protein (DBP)
Merozoite Surface Protein-1
(MSP-1)

Micronema
Membrana
externa

FANG et aI.
(1991 )
DEL PORTILLO et aI.
(1991)

MSP-2

"

BARNWELL et aI.
(1999)

MSP-3a e (3

"

GALlNSKI et aI.
(1999 , 2001)

MSP-4 e 5

"

BLACK et aI.
(2002)

MSP-9

"

VARGAS-SERRATO
et aI. (2002)

Reticulocyte Binding Protein-1
(RBP-1 e 2)

Polo apical

GALlNSKI et aI.
(1992)

Apical Membrane Antigen-1
(AMA-1)

Polo apical

CHENG & SAUL
(1994)

Proteína 1 da superfície de merozoítas (MSP-1).
A invasão de eritrócitos é um importante passo no ciclo biológico do
parasita da malária e as proteínas que intervém nesta etapa são importantes
candidatos para o desenvolvimento de uma vacina . Entre os antígenos de
superfície de merozoítas já caracterizados, a Proteína 1 da Superfície de
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Merozoítas (MSP-1) é um dos mais promissores alvos para compor uma
vacina.
A MSP-1 é sintetizada inicialmente como um precursor de 200 kDa
durante o estágio de esquizogonia e, posteriormente processada por
clivagem proteolítica em vários fragmentos, onde somente parte da porção
C-terminal permanece na superfície do merozoíta. A primeira etapa de
clivagem origina quatro fragmentos de 83, 30, 38 e 42 kDa, o fragmento de
42 kDa (MSP1 42 ) sofre uma segunda etapa de clivagem originando dois
fragmentos de 33 e 19 kDa em um processo dependente de cálcio
(GARMAN et aI., 2003). A clivagem proteolítica descrita acima não tem sido
demonstrada em P. vivax, porém especula-se que um mecanismo de
processamento similar à MSP-1 de P. falciparum ocorra em P. vivax devido

à similaridade dos sítios de reconhecimento das proteases (LONGACRE et
aI., 1994). Durante a invasão de eritrócitos somente o fragmento de 19 kDa

C-terminal (MSP1 19) permanece ancorado a membrana através da âncora
de glicosilfosfatidilinositol (GPI) sobre a superfície dos merozoítas, durante a
invasão aos eritrócitos (revisto por BLACKMAN, 2004) .
A importância biológica da MSP-1 para a sobrevivência do parasita
permanece desconhecida, entretanto tentativas de deletar o gene da msp-1
resultaram em parasitas inviáveis, o que sugere sua importância na
sobrevivência do parasita (O' DONNEL et aI., 2000).
O gene que codifica a MSP-1

de P. vivax apresenta várias

similaridades com os genes de outras espécies de Plasmodium. A
comparação entre as seqüências de nucleotídeos de P. vivax , P. falciparum
e P. yoelií revelaram a existência de blocos conservados entre as espécies
(ICBs) alterando com regiões de maior diversidade (DEL PORTILLO et aI.,
1991). Duas famílias alélicas foram inicialmente definidas pelas seqüências
de nucleotídeos das cepas de P. vivax Belém e Salvador/Sal-1 com uma
similaridade global entre elas de 81 % (DEL PORTILLO et aI. , 1991; GIBSON
et aI., 1992). A análise da estrutura primária da MSP-1 destas duas cepas do

parasita permitiu a definição de regiões conservadas, semi-conservadas e
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variáveis na molécula. Estas regiões estão esquematizadas na figura a
seguir.

II

- -

_. I I

~I
82 kDa

30 kDa

1

42 kDa

38 kDa

D
•

Regiões conservadas
33 kDa

119 kDa 1

~ Regiões semi-conservadas

D

Regiões pol imórficas

A estrutura da MSP1 19 de diferentes espécies de Plasmodium
consiste de dois domínios, cada um contendo de 4 a 6 resíduos de cisteínas
configurados de maneira semelhante ao fator de crescimento epidermal
(EGF) (MORGAN et aI., 1999; CHITARRA et aI., 1999; GARMAN et aI. ,
2003) . A estabilidade da molécula é dada por 5 ou 6 ligações dissulfídicas
que recentemente foi demonstrado estarem envolvidas na inibição do
processamento do antígeno , devido à resistência apresentada a c1ivagem
pela enzima asparagina endopeptidase (AEP) in vitro . Esta inibição está
correlacionada com uma diminuição do desenvolvimento da resposta por
anticorpos in vivo em infecção por P. chabaudi (HENSMANN et aI., 2004).
Diversos estudos demonstraram que anticorpos que reconhecem a
MSP1 19 de P. falciparum podem inibir o processo de invasão de merozoítas
(BLACKMAN et aI. , 1990; CHANG et aI., 1992; CHAPEL & HOLDER, 1993).
Esses anticorpos estão divididos em três categorias com base em sua
capacidade de interferir com o processo de invasão, são eles : os anticorpos
que inibem

o

processamento secundário

da

MSP-1 , os anticorpos

bloqueadores que interferem na ligação dos anticorpos inibitórios permitindo
o segundo processamento e conseqüentemente a invasão. A indução deste
tipo de anticorpo pode constituir um mecanismo de escape imune para evitar
a ação dos anticorpos protetores (HOLDER et aI. , 1999). E por último, os
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anticorpos neutros que se ligam a molécula , mas não apresentam uma
função definida (DEKKER et ai., 2004 ).
Em P. vivax, recentemente foi demonstrado que soros de pacientes
expostos naturalmente ao parasita foram capazes de bloquear o "binding" de
células COS-7 transfectadas com a MSP1 19 a eritrócitos humanos in vitro
(HAN et aI. , 2004) . Os anticorpos contra os domínios EGF (1 e 2) foram
definidos como os principais alvos para o bloqueio da citoaderência da célula
transfectada aos eritrócitos (HAN et ai., 2004) .
Ao contrário de P. fa/ciparum , que apresenta um grande número de
interações receptores-ligantes entre merozoítas e superfície de eritrócitos
(DOLAN et aI., 1991; ADAMS et aI., 2001) , em P. vivax é conhecido somente
o receptor Duffy para invasão em eritrócitos humanos. Porém, um novo
mecanismo de invasão envolvendo a MSP1 19 a novos ou múltiplos
receptores para uma interação estável vem sendo proposto por HAN et aI.
(2004) .
Estudos imuno-epidemiológicos caracterizando a resposta imune
naturalmente adquirida contra proteínas recombinantes derivadas das
regiões N- ou C-terminal da MSP-1 de P. vivax têm sido realizados em
diversas áreas endêmicas de malária da região amazônica brasileira
(LEVITUS etal. , 1994; SOARES etal. , 1997, 1999a, 1999b; RODRIGUES et
aI., 2003, MORAIS et aI. , 2005). O primeiro estudo realizado avaliou a

resposta de anticorpos

IgG e IgM em indivíduos da área endêmica de

Rondônia contra 10 proteínas recombinantes derivadas da região N-terminal
da MSP-1 em fusão com a glutathiona S-transferase (LEVITUS et aI. , 1994) .
Foi observado que as proteínas recombinantes correspondentes às regiões
de

"overlapping"

entre

blocos

conservados

interespécies

e

blocos

polimórficos foram mais antigênicas.
Posteriormente , foram estudados diversos aspectos da resposta
imune celular e de anticorpos contra proteínas recombinantes derivadas das
regiões N e C-terminal da MSP-1 de P. vivax em indivíduos de áreas
endêmicas de malária da região amazônica brasileira (SOARES et aI., 1997,
1999a, 1999b; RODRIGUES et aI. , 2003; MORAIS et aI., 2005) . Inicialmente,

11

o reconhecimento imune celular e por anticorpos contra a MSP-1 de P. vivax
em indivíduos recentemente expostos do Estado do Pará foi avaliado
utilizando 11 proteínas recombinantes correspondentes às regiões N- e Cterminais da molécula. A proteína recombinante contendo apenas 111
aminoácidos representando a região C-terminal (MSP1 19 ) foi a mais
reconhecida tanto por anticorpos como por células T (SOARES et aI., 1997) .
A longevidade da resposta gerada contra a MSP1 19 recombinante
também foi determinada pelos títulos de anticorpos persistentes após dois
meses de tratamento e revelou uma diminuição significativa dos mesmos, o
que permitiu especulações sobre um possível aumento no risco de reinfecção desses indivíduos (SOARES et aI., 1999b). Por outro lado, outros
estudos demonstraram que a resposta de anticorpos contra uma proteína
recombinante correspondente a região C-terminal da MSP-1 (MSP1 42 )
persistiu por 7 anos após breve exposição dos indivíduos ao P. vivax na
ausência de re-infecções ou re-exposições à transmissão (BRAGA et aI.,
1998). Recentemente, a persistência de anticorpos anti-MSP1 19 foi avaliada
nesta mesma população e os resultados demonstraram que a longevidade
da resposta ao antígeno diminui após 7 anos de exposição quando
comparada com a resposta de anticorpos gerada após 8 meses da infecção,
entretanto 28% dos indivíduos analisados mantêm anticorpos detectáveis
(MORAIS et aI., 2005) .
A partir dos resultados iniciais obtidos com a proteína recombinante
derivada da MSP1 19 de P. vivax demonstrando que esta região é altamente
antigênica, foram gerados outros plasmídios recombinantes para expressão
em bactérias e leveduras contendo o gene que codifica a MSP1 19 , com o
intuito de estabelecer qual das proteínas expressas apresentaria uma melhor
conformação reconhecida por soros humanos de indivíduos expostos ao P.
vivax (CUNHA et aI., 2001; SOARES & RODRIGUES, 2002) . As quatro

proteínas recombinantes geradas foram

recentemente utilizadas para

desenvolvimento de um ensaio sorológico para diagnóstico de malária vivax
na população brasileira (RODRIGUES et aI., 2003). Além disso, a
imunização de camundongos com a MSP1 19 recombinante produzida a partir
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de diferentes vetores de expressão em bactérias (CUNHA et aI. , 2001 ;
ROSA et aI., 2004) ou leveduras (SOARES & RODRIGUES , 2002) foi capaz
de induzir altos títulos de anticorpos.
Em conjunto , esses resultados sugerem o uso da MSP1 19 de P. vivax
como parte de uma vacina multi-estágio e espécie, em função de sua
imunogenicidade observada em humanos e modelo animal.

Antígeno 1 de membrana apical (AMA-1).
AMA-1 apresenta características estruturais de uma proteína integral
de membrana do tipo I, subdividida em três domínios distintos (I , 11 e 111) que
em P. falciparum estão separados por oito pontes dissulfídicas formadas por
16 resíduos de cisteínas, seguido por um domínio transmembrana e por uma
curta cauda citoplasmática na região C-terminal (PETERSON et aI., 1989).
Em P. vivax, a proteína AMA-1 apresenta 19 resíduos de cisteínas ao longo
de seus 562 aminoácidos que se apresentam conservados em P. tragile e P.

knowlesi (CHENG & SAUL, 1994) (ver esquema abaixo)

11

11 Pró-sequência
D Região dos domínios 1,11 e 111
~ Região transmembrana
[. " Região citoplasmática

Esta proteína é sintetizada durante a esquizogonia, como um
precursor de 66 kDa nas espécies de Plasmodíum que infectam roedores,
humanos e primatas não humanos. Por outro lado, em P. falcíparum, AMA-1
é sintetizada como um precursor de 83 kDa (revisto por GAUR et aI. 2004).
Em P. falcíparum, antes da translocação da proteína do complexo
apical [roptrias (NARUM & THOMAS, 1994) e micronemas (HEALER et aI.,
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2002)] para a superfície dos merozoítas esta sofre uma clivagem proteolítica
que resulta na remoção da região N-terminal, originando uma proteína de 66
kDa . Paralelamente, ao processo de relocação da molécula na superfície do
parasita , duas novas clivagens na região C-terminal ocorrem , dando origem
a um fragmento de 44 kDa ou de 48 kDa dependendo do possível sítio de
ação da protease (HOWELL et aI., 2003) .
Embora o gene que codifica a proteína AMA-1 seja altamente
conservado entre as espécies de Plasmodium (FIGTREE et aI., 2000), foram
observadas variações significativas entre os alelos de P. falciparum
(KOCKEN et aI., 2000; POLLEY & CONWAY, 2001 ; CORTES et aI., 2003).
Este polimorfismo que resulta na substituição de aminoácidos, indica que
AMA-1

sofre

pressões

imunes

que

resultam

na

diversificação

da

conformação dos epítopos impedindo assim a invasão de merozoítas a
novos eritrócitos (HEALER et aI., 2004).
Embora

a

importância

funcional

desta

proteína

permaneça

desconhecida, dados apontam o envolvimento de AMA-1 no processo de
invasão dos eritrócitos . Esta interpretação é sustentada, pela demonstração
que anticorpos contra AMA-1 de P. knowlesi são capazes de inibir a invasão
de merozoítas (THOMAS et aI., 1994) e que peptídeos derivados de PfAMA1 inibem a interação entre merozoítas e eritrócitos (LI et aI. , 2002). Além
disso, células COS-7 transfectadas com AMA-1 de P. yoelii se ligam a
eritrócitos (FRASER et aI., 2001) . Recentemente, MITCHELL et a/. (2004)
demonstraram que AMA-1 de P. knowlesi não participa da ligação inicial dos
merozoítas a superfície do eritrócito , esta pode ser responsável pela
reorientação dos merozoítas ou ainda pela junção de contato parasita-célula
dependente da participação dos antígenos Duffy. Além dessas possíveis
funções apresentadas, estudos sugerem o papel de AMA-1 na invasão a
hepatócitos, uma vez que foi demonstrado que micronemas de esporozoítas
expressam a proteína com similar processo de clivagem proteolítica e
translocação apresentado por merozoítas (revisto por BLACKMAN , 2004) .
A inclusão de AMA-1 como constituinte de uma vacina contra a
malária é sustentada por evidências de estudos em modelo animal e no
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homem . Inicialmente, foi demonstrado que a imunizações de macacos
Rhesus com a proteína nativa de P. knowlesi foi capaz de conferir proteção
contra a infecção (DEANS et aI., 1988). Posteriormente, a imunização de
macacos Saimiri com AMA-1 de P. tragile foi capaz de induzir proteção após
o desafio com P. falciparum (COLLlNS et a/. , 1994). Em P. vivax , a proteína
expressa em Pichia pastoris, demonstrou ser altamente imunogênica em
primatas (KOCKEN et aI. , 1999) .
O primeiro estudo de resposta imune naturalmente adquirida contra
AMA-1 de P. vivax foi conduzido recentemente pelo nosso grupo em
indivíduos com infecção patente de diferentes regiões endêmicas do estado
do Pará (RODRIGUES et aI., 2005).
derivadas de AMA-1

Duas proteínas recombinantes

(produzidas em bactérias ou

leveduras) foram

altamente reconhecidas por anticorpos de indivíduos naturalmente expostos,
sendo IgG1, a subclasse de anticorpos predominante .

4. Variação antigênica em malária.
Alterações antigênicas induzidas pelo parasita na superfície de
eritrócitos infectados são expostas a resposta imune do hospedeiro durante
o ciclo eritrocítico e podem constituir um importante alvo para a imunidade
protetora adquirida . Neste contexto , os primeiros estudos explorando a
variação antigênica em malária demonstraram que a infecção crônica se
mantém pela expressão serial de diferentes antígenos e que a imunidade
contra a infecção está associada com o desenvolvimento de anticorpos
variantes específicos e opsonizantes (revisto por KYES et aI., 2001) . Por
outro lado, antígenos variantes são responsáveis pelo mecanismo de evasão
do sistema imune e atuam como um importante fator de virulência por
mediar à adesão em distintos receptores endoteliais.
A variação antigênica é uma característica descrita em diferentes
espécies de Plasmodium , incluindo desde parasitas que infectam roedores
até primatas. Em P. ta/ciparum , três famíl ias de genes variantes têm sido
caracterizadas: var, rit e stevor. Os mais estudados são os genes var que
codificam para a proteína 1 de membrana de eritrócito de P. talciparum
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(PfEMP-1) com peso molecular de aproximadamente 220-350 kOa (LEECH
et aI., 1984), expressa na superfície de eritrócitos infectados em forma de

estruturas elétron densas denominadas "knobs". A organização estrutural
dos genes var consiste em um primeiro exon que codifica domínios
altamente variantes expostos na superfície dos eritrócitos infectados e um
pequeno exon 2 altamente conservado que codifica a região denominada de
ATS ("acidic terminal sequence") responsável pela associação da proteína
PfEMP-1 a proteínas do hospedeiro, tais como, espectrina e actina do
esqueleto do eritrócito ou proteínas do parasita como KAHRP ("knob
associated-histidine rich protein") (OH et aI., 2000). Esta última permite o
ancoramento da molécula na superfície dos "knobs" . Estas estruturas têm a
capacidade de modificar a morfologia celular e de facilitar o seqüestramento
dos eritrócitos infectados que contêm as formas maduras do parasita
aderindo às células no endotélio dos capilares periféricos (BIGGS et aI.,
1991). Também promovem a aglutinação com eritrócitos não infectados,
fenômeno denominado "rosetting", o qual provoca danos em diversos órgãos
por interrupção na irrigação sanguínea (BIGGS et aI., 1992).
Nos últimos anos, diversos aspectos da resposta imune naturalmente
adquirida contra antígenos variantes de superfície (VSA) de P. falciparum
têm sido estudados (MARSH et aI., 1989; BULL et aI., 1998; 00000 et aI.,
2001) . Evidências sugerem que o mecanismo protetor envolvendo essas
moléculas se baseia na aquisição de anticorpos variante-específicos que
atuam inibindo interações de eritrócitos infectados a receptores endoteliais,
permitindo que estes sejam destruídos pelo baço e/ou por meio da
opsonização conduzindo a fagocitose de eritrócitos infectados (GROUX &
GYSIN, 1990; TEBO et aI., 2002).
Estudos

imunoepidemiológicos

realizados

em

populações

com

crianças têm demonstrando que a imunidade protetora desenvolvida contra
malária divide-se em três fases: (i) imunidade contra a doença, (ii) imunidade
contra a infecção sintomática, (iii) imunidade parcial contra o parasitismo
(revisto por SCHOFIELO & GRAU, 2005). O primeiro estudo demonstrando a
importância de anticorpos variante-específico no desenvolvimento de uma
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resposta protetora ao hospedeiro foi descrito por MARSH e HOWARO
(1 986) , que demonstrou que soros de crianças no período convalescente
foram capazes de aglutinar in vitro eritrócitos infectados com a cepa de
parasita na qual a criança foi exposta , porém não com outras cepas de
parasita. Por outro lado, soros de indivíduos adultos da mesma área
endêmica eram capazes de aglutinar diversas cepas circulantes na
população local , sugerindo que a imunidade desenvolvida é variante
específica e está diretamente associada ao número de episódios clínicos de
malária.
Estudos in vitro utilizando clones de uma única linhagem parental de
P.

falciparum

demonstraram

que anticorpos variante-específicos são

direcionados contra diferentes variantes da PfEMP-1 (BIGGS et ai., 1991) e
que P. falciparum é capaz de promover um "switch" espontâneo na
expressão dos antígenos variantes calculado em 2% por cada geração do
parasita (BIGGS et ai. , 1992). Esses anticorpos estão associados à redução
do mecanismo de seqüestramento e de adesão de eritrócitos infectados com
conseqüente dim inuição da carga parasitária através da remoção pelo baço
desses eritrócitos, prevenindo assim o desenvolvimento de complicações da
malária (cerebral e placentária) (00000 et aI., 2001).
Apesar da variação na seqüência, a porção extracelular da PfEMP-1
apresenta estruturas conservadas que se tornam proeminentes candidatos a
compor uma vacina por estarem associadas a interações adesivas. Estas
estruturas constituem os seguintes domínios: (i) "Ouffy binding-like" (OBL) 1
do tipo a responsável pelo processo de "rosetting" através da ligação ao
receptor do complemento CR 1 (ROWE et ai., 1997) e heparan sulfato (HS)like glicosaminoglicanas (GAG) (CHEN et a/., 1998); (ii) a região de
interdomínio rico em cisteína (CIOR) do tipo a ao receptor de superfície
endotelial CD36 (BARUCH et aI., 1996; BARUCH et a/., 1997); (iii) o domínio
OBL

2~

juntamente com o domínio C2 responsáveis pela adesão ao receptor

endotelial ICAM-1 (SMITH et aI., 2000) que tem mostrado um papel
importante na malária cerebral (BERENOT et aI. , 1989; FERNANOEZ-
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REYES et aI. , 1997); (iv) o domínio DBL 3 do tipo y responsável pela adesão
ao sulfato de condroitina A (CSA) (REEDER et aI. , 1999).
Em paralelo, ao papel desempenhado pela PfEMP-1 de induzir uma
imunidade protetora caracterizada pelo reconhecimento e destruição do
parasita pelo sistema imune (GUPTA, 2005) , evidências demonstram sua
capacidade de modular o sistema imune através da simulação do processo
de ativação da apoptose devido à ligação da molécula ao receptor CD36 das
células dendríticas (URBAN et aI., 2001) , inibição do processo de fagocitose
pelos macrófagos por anticorpos anti-CD36 (AYI et aI., 2005) , ativação
policlonal de células B pelo domínio CIDR-1 a (DONATI et aI., 2004),
"binding" a linfócitos B "naive" estimulando a secreção de IgM não imune
(ROWE et aI., 2002) entre outros fatores.
Mesmo atuando como um fator de virulência, várias são as evidências
que sugerem a PfEMP-1 como candidata à vacina, entre essas estão: (i)
mulheres

com

múltiplas

gestações

raramente

desenvolvem

malária

placentária devido ao desenvolvimento de anticorpos que bloqueiam o
"binding" de eritrócitos infectados a sulfato de condroitina A (CSA) na
placenta

(FRIED

&

DUFFY,

1996);

(i i)

indivíduos

adultos

somente

desenvolvem a malária cerebral quando não apresentam imunidade
adquirida (revisto por GITAU & NEWTON , 2005) e raramente essa se
manifesta em indivíduos com mais de 10 anos de exposição ao P.
falciparum; (iii) a demonstração de que anticorpos de reatividade cruzada
reconhecendo epítopos presente na proteína PfEMP-1 conferem proteção
(CHATTOPADHYAY et aI. , 2003).
Com relação aos genes rif, sua organização estrutural consiste em
dois exons, sendo o exon 1 codificador de um peptídeo sinal sugerindo o
transporte desta proteína para a superfície celular e o exon 2 codificando a
maior porção do polipeptídio (revisto por RASTI et aI., 2004). Os genes rif
codificam

as

proteínas denominadas

RIFINs que são

imunogênicas

(FERNANDEZ et aI. , 1999), porém a resposta induzida contra essas
proteínas não se apresenta correlacionada a proteção (ABDEL-LATIF et aI.,
2002) . Estas são expressas na fase de trofozoítas e estão localizadas na
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superfície da célula infectada. Quanto à função, tem sido sugerido que estas
podem atuar como co-fatores no processo de "rosetting" ou da ligação a
CDs1 (revisto por KYES et aI., 2001 ).
A terceira família multigênica envolvida na interação hospedeiroparasita é o gene stevor. Semelhante a família dos genes rif, os genes
stevor apresentam dois exons, um primeiro curto e similar entre as famílias e
o segundo codificador de seqüências altamente conservadas intercaladas
com regiões variáveis. O papel da proteína STEVOR codifica pelo gene,
sugere funções adicionais à variação antigênica e escape imune uma vez
que esta é expressa em três diferentes estágios do ciclo biológico do
parasita . KAVIRATNE et aI. (2002) demonstraram que a proteína localiza-se
nas "Maurer's clefts" , estruturas membranosas implicadas no transporte de
proteínas do parasita para a superfície de eritrócitos .
Em P. vivax, a superfície de reticulócitos infectado apresenta
invaginações induzidas pela entrada do parasita (AIKAWA, 1988) que
diferem morfologicamente das estruturas observadas nas células infectadas
por P. falcíparum.

Essas estruturas apresentam antígenos altamente

polimórficos (UDAGAMA et aI. , 1988) que foram demonstrados através da
utilização de soros de pacientes primoinfectados e com múltiplos episódios
de malária em ensaios de imunofluorescência contra diferentes isolados
naturais de P. vivax (MENDIS et aI., 1988). Os dados obtidos mostram que
repetidas exposições ao parasita conferem imunidade contra um vasto
repertório de antígenos variantes presentes nesta espécie, sugerindo que P.
vívax utiliza o mecanismo de variação antigênica para o estabelecimento da
infecção crônica.
Com intuito de identificar antígenos variantes em P. vívax, DEL
PORTILLO et aI. (2001) descreveram uma família multigênica, denominada
vir (P. vivax variant genes) através da análise de seqüência de clones
teloméricos procedentes de uma biblioteca de YAC (CAMARGO et aI. ,
1997).

Foi

demonstrado

que

membros

desta

família

gênica

preferencialmente localizados na região subtelomérica do cromossomo.

estão
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Os genes vir estão organizados estruturalmente em 3 exons e
codificam proteínas (VIR) com massa molecular entre 26 e 68 kDa que são
expressas durante o desenvolvimento intra-eritrocítico do parasita. Estas
proteínas são altamente variantes em infecções naturais e estão agrupadas
em seis subfamílias (A-F) de acordo com a homologia dos exons 1 e 2,
excluindo-se a região transmembrana.

ifI
D

II

Exons I, 11 e III

•

Região altamente conservada

~

Região transmembrana

~
I
I

I

Recentemente FERNANDEZ-BECERRA et ai. (2005) demonstraram
que a expressão dos genes vir nos estágios maduros de trofozoítas e
esquizontes não são donais. Ocorrendo , concomitantemente, à transcrição
de pelo menos duas diferentes subfamílias nos reticulócitos infectados. Este
achado corrobora com dados imunológicos que demonstram ausência de
diferenças significativas no reconhecimento das proteínas recombinantes
correspondentes às subfamílias VIR por soros de pacientes primoinfectados
e com mú ltiplas infecções. Por outro lado, a imunidade adquirida contra os
antígenos variantes de P. falciparum está associada ao número de episódios
prévios de malária (revisto por KYES et ai., 2001).
Embora a função precisa dos genes vir não seja conhecida,
evidências sugerem o envolvimento destes na variação antigênica e nos
mecanismos de escape do parasita através da citoaderência no baço (DEL
PORTILLO et ai, 2001 , 2004) . Acredita-se que reticulócitos infectados por P.
vivax aderem especificamente às células de barreira ("barrier cells")

presentes no baço por meio de proteínas correspondentes às subfamílias
conservadas que atuariam como ligantes. Por outro lado, estes estariam
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protegidos da destruição pelos macrófagos através da expressão de
proteínas polimórficas que evitaria a formação de anticorpos opsonizantes .
Em paralelo , para compensar a anemia associada com a malária vivax, o
baço inicia o processo de eritropoiese com liberação de um grande número
de reticulócitos jovens que serão infectados por merozoítas livres (DEL
PORTILLO et aI., 2004) .
Os primeiros estudos caracterizando a resposta imune humana
naturalmente adquirida contra as proteínas VIR, demonstraram que essas
são imunogênicas em infecções naturais (DEL PORTILLO et aI., 2001;
FERNANDEZ-BECERRA et aI., 2005) . A partir destes dados, no presente
trabalho,

nós

demos

continuidade

e

aprofundamos

as

análises de

reconhecimento imune das proteínas VIR recombinantes em indivíduos
expostos a malária vivax procedentes de diferentes áreas endêmicas da
Região Amazônica Brasileira . Para feito comparativo , utilizamos dois
importantes antígenos de superfície de merozoítas de P. vivax (AMA-1 e
MSP1 19 ). Além disso, caracterizamos a resposta imune de camundongos
contra as proteínas VIR após imunizações experimentais .
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1. Objetivos Gerais
Avaliar comparativamente a resposta imune naturalmente adquirida
contra proteínas recombinantes baseadas em antígenos de estágios
assexuados sanguíneos de P. vivax em indivíduos de áreas endêmicas de
malária . Estes estudos serão complementados pela análise comparativa da
resposta imune de camundongos após imunização com cada uma das
proteínas recombinantes .

2. Objetivos específicos

2.1 . Expressar em E. coli as proteínas recombinantes derivadas do Antígeno
1 de Membrana Apical (AMA-1) e região C-terminal da Proteína 1 de
Superfície do Merozoíta de P. vivax (MSP1 19 ).
2.2 . Gerar e expressar em E. coli proteínas recombinantes correspondentes
ao exon 2 de 4 subfamílias (A-E) de antígenos variantes codificados pelos
genes vir.
2.3. Avaliar comparativamente o reconhecimento imune das proteínas
recombinantes AMA-1, MSP1 19 e VIR por anticorpos e células T em
indivíduos expostos ao P. vivax.
2.4. Avaliar o padrão de reatividade cruzada entre os anticorpos contra as
proteínas recombinantes correspondentes às subfamílias VIR através da
imunização experimental de camundongos com cada uma das proteínas
recombinantes .
2.5. Caracterizar a resposta imune celular dos camundongos imunizados
com as proteínas recombinantes VIR .
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1. População e áreas de estudo.
Um tota l de 261 amostras de sangue foi incluído neste estudo.
Amostras de soros de 200 indivíduos infectados pelo P. vivax procedentes
da Região Amazônica foram utilizadas nos ensaios imunoenzimáticos para
detecção de anticorpos anti-VIR , anti-AMA-1 e anti-MSP1 19 . Estas amostras
já estavam disponíveis e foram utilizadas em estudos anteriores sobre a
resposta

imune

humana

a

MSP-1

(SOARES

et aI. , 1997, 1999b

RODRIGUES et aI. , 2003) , AMA-1 (RODRIGUES et aI., 2005) e VIR (DEL
PORTILLO et aI., 2001 ; FERNANDEZ-BECERRA et aI., 2005). Dados como
sexo, idade e número de episódios anteriores de malária foram solicitados
durante a coleta das amostras e estão apresentados na Tabela 2. Além
destas, amostras de sangue total de 27 indivíduos que tiveram malária
clínica recente foram coletadas e utilizadas nos ensaios de proliferação
celular.
Um grupo constituído de 34 amostras de indivíduos adultos sadios
sem

história

clínica

de malária foi

selecionado e utilizado para o

estabelecimento do "cutoff' nos ensaios de sorologia (n=20) e como grupo
controle nos ensaios de linfoproliferação humana (n=14) .
A Comissão de Ética em Pesquisa da FCF/USP aprovou este estudo
e todas as amostras de sangue foram coletadas mediante esclarecimento
sobre o projeto e aqueles que concordaram, voluntariamente, em participar
do estudo assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

1.1. Amostras de sangue de indivíduos infectados por P. vivax
procedentes de diferentes áreas endêmicas da Região Amazônica.

a) Belém, PA.
Sessenta e quatro amostras de soros de indivíduos com malária causada
por P. vivax foram coletadas no Ambulatório de Malária do Instituto Evandro
Chagas/Fundação Nacional de Saúde (Belém, Pa) sob a responsabilidade
do Dr. José Maria de Souza. Cinco mililitros de sangue foram coletados de
cada paciente em tubos "Vàcutainer" (Labnew) sem anticoagulante após o

25

diagnóstico de malária causada por P. vivax (comprovado pela presença de
parasitem ia) e antes do início do tratamento quimioterápico. O sangue
permaneceu a temperatura ambiente até a separação do soro. O sangue foi
centrifugado e alíquotas de soro serão mantidas a -20 0 C.

b) Outras localidades endêmicas de malária do Estado do Pará.
Um total de 32 amostras procedentes da localidade de São Jorge,
município de Igarapé-Açu, Estado do Pará, foram coletadas e gentilmente
cedidas pela Ora . Maristela Gomes da Cunha da Universidade Federal do
Pará. Outras 61 amostras foram coletadas em 3 municípios do Estado do
Pará (Marabá, Itaituba e Tailândia) , pelo Or. Ricardo Machado do Instituto
Evandro Chagas/FUNASA.

c) Porto Velho, Rondônia.
Quarenta e três amostras de soros foram cedidas pelo Prof. Or.
Hernando dei Portillo do Instituto de Ciências Biomédicas - USP e por Joana
O'Arc Neves do CEPEM - Centro de Pesquisa em Medicina Tropical.

1.2. Amostras de sangue de indivíduos que tiveram malária clínica
recente.
As amostras de sangue para os ensaios de proliferação celular foram
obtidas de 27 indivíduos que tiveram malária clínica recente (2 semanas até
3 meses após o tratamento quimioterápico). Vinte mililitros de sangue foram
coletados de cada indivíduo em tubos "Vacutainer" contendo heparina
sódica . As coletas foram realizadas em dezembro/2004 e maio/2005, no
município de Augusto Corrêa , Estado do Pará . Após a coleta, o sangue foi
transportado

para

São

Paulo

à

temperatura

ambiente

(t.a)

e

os

procedimentos para ensaios de proliferação celular foram iniciados no
máximo 48 horas depois.
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1.3. Indivíduos sadios.

Dezessete amostras de indivíduos adultos sadios sem história clínica
de malária foram cedidas pelo Dr. Orlando C. Ferreira Jr, do Departamento
de Hemoterapia, Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP. Estas
amostras foram testadas com o objetivo de estabelecer o "cutoff' para cada
proteína recombinante por ELISA. Amostras de sangue total de 14
indivíduos sadios que nunca estiveram em área endêmica de malária foram
coletadas no Laboratório de Análises Clínicas (LAC) da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas - USP, e utilizadas como controles negativos dos
ensaios de proliferação linfoblástica .

Tabela 2. Dados cadastrais disponíveis dos
endêmicas utilizados nos ensaios sorológicos.

Área de
estudo

pacientes de áreas

Dados dos oacientes

Número de
indivíduos

% de indivíduos

do sexo
masculino

Idade
(média ± dp)

n° de episódios
prévios de
malária

Belém

64

68,8

26,3 ± 12,1

Oa>4

Marabá

21

71,4

32,0 ± 12,3

Oa>4

Itaituba

20

75,0

29,9 ± 10,6

Oa>4

Tailândia

20

80,0

30 ,9 ± 17,7

Oa>4

Rondônia

43

60,5

30 ,3 ± 11,3

Oa>4

São Jorge

32

62,5

20 ,3 ± 15,7

O a 1*

* 90,6% são primoinfectados
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2. Composição das soluções, tampões e meios de cultura utilizados.

2.1. Soluções e tampões para eletroforese em gel de poliacrimalida
(SDS-PAGE 12%).

- Gel de corrida: 30% acrimalida , 0,8% bis-acrilamida (Fluka Chemie),
0,75 M Tris/0,2% SOS pH 8,8, 0,1% persulfato de amônio, Temed 15 fll

°

(Invitrogen) (voLfinal de 1 ml)
- Gel de separação: 12% acrimalida, 1,2% bis-acrimalida, 0,25 M Tris/
0,2% SOS pH 6,8, 0,1% persulfato de amônio , Temed 12 fll (voLfinal 5 ml)
- Tampão de amostra para SOS-PAGE (4x): 10% glicerol, 4% SOS, 100 mM
2-mercaptoetanol (Bio-Rad), 50 mM Tris-HCI pH 6,8, 0,1% de azul de
bromofenol (Bio-Rad)
- Tampão de corrida: 35 mM SOS , 160 mM glicina, 25 mM Tris-HCI pH 8,3
- Solução corante: 1% Coomassie blue R250 (USB) , 45% Metanol,
10% ácido acético
- Solução descorante: 45% Etanol, 10% ácido acético

2.2. Soluções

e tampões

para eletroforese em gel de agarose

(eletroforese de DNA).

- Gel de agarose: 1% agarose (lnvitrogen), TAE (1x), 1

~lg/ml

brometo de

etídio (Invitrogen)
- TAE (1x) : 40 mM Tris-acetato, 1mM EOTA, pH 8,0
- Tampão de amostra para ONA (5x) : 0,25% azul de bromofenol (Bio-Rad) ,
0,25% xileno-cianol (Bio-Rad), 30% glicerol

2.3. Soluções e tampões para ensaios imunoenzimáticos (ELISA).

- Tampão carbonato 0,05 M: 15 mM Na 2 C0 3 , 35 mM NaHC0 3 pH 9,6
- PBS : 8 mM NaH 2 P0 4 , 2,3 mM Na 2 HP0 4 , 130 mM NaCI pH 7,4
- PBS-Tween: PBS, 0,05% Tween 20 (Fluka Chemie)
- Tampão fosfato-citrato: 0,2 M NaH 2 P0 4 , 0,2 M C6 Ha0 7 pH 5,0
- Soluções de bloqueio:
Para ensaios com soros humanos: PBS, 5% de leite desnatado (Molico)
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Para ensaios com soros de camundongos: PBS , 5% de leite desnatado
(Molico) , 2,5% de BSA (Sigma)
Solução de revelação : 1 mg/m l de OPO (Sigma) , 0,03% (vol/vol) de H2 0 2
diluído em tampão fosfato-citrato

2.4. Tampões utilizados na purificação das proteínas VIR.
- Tampão de lise: 10 mM Tris-HCI pH 8,0, 150 mM NaCI , 1 mM EOTA,
100 Ilg/ml lisozima (Sigma) e 0,05 volumes de PIC (Protease Inhibitor
Cocktail , Sigma)
- Tampão de eluição: 100 mM Tris-HCI pH 8,0, 120 mM NaCI, 6,7 mg/ml
GSH (Sigma)
- Tampão de diálise: PBS, 1 mM PMSF (Pierce)

2.5. Tampões utilizados para a purificação da proteína His 6 -AMA.
- Tampão de lise: 20 mM Tris-HCI pH 8,0, 200 mM NaCI , 10 mM EOTA,
2 mM PMSF e 200 Ilg/ml de lisozima
- Tampão de lavagem dos corpos de inclusão: 10 mM Tris-HCI pH 8,0 ,
0,5% CHAPS (Pierce)
- Tampão de solubilização: 20 mM Tris-HCI pH 8,0, 0,5 M NaCI, 8 M uréia e
10% glicerol
- Tampão de equilíbrio: 20 mM Tris-HCI pH 8,0, 0,5 M NaCI , 8 M uréia,
10% glicerol e 5 mM Imidazol (USB)
- Tampão de "refolding": 20 mM Tris-HCI pH 8,0, 0,5 M NaCI , 10% glicerol ,
20 mM Imidazol, 0,5 mM GSSG (Sigma) , 5 mM GSH (Sigma), 0,1% de Triton
X-100 e uréia (6 a 1 M)
- Tampão de eluição: 20 mM Tris-HCI pH 8,0, 0,5 M NaCI, 10% glicerol ,
250 mM Imidazol, 0,5 mM GSSG, 5 mM GSH , 0,1% de Triton X-100
- Tampão de diálise: 50 mM Tris-HCI pH 8,0 , 50 mM NaCI, 50% glicerol ,
0,1 mM OTT (Invitrogen)
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2.6. Meios de cultura.

Meios para cultura de bactérias :
- LB (Luria Bertani): 2% LB broth base (USB) , 0,5% NaCI pH 7,0
-_LB-amp : LB , 100 /-Lg/ml de ampicilina (USB)
- LB-ágar: LB, 1,5% bacto ágar (BD Biosciences)
- SOB: 2% triptona , 0,5% extrato de levedura (USB) , 0,5% NaCI
- SOC: SOB , 10 mM MgCb, 20 mM glicose

Meio para cultura de células humanas:
- RPMI completo: RPMI 1640 (Invitrogen) , 10 mM Hepes (Sigma), 0,2%
NaHC0 3 (Synth) , 100 U/ml de uma solução de penicilina e estreptomicina
(Invitrogen) , 2 mM L-glutamina , 1% mistura de aminoácidos não essenciais ,
piruvato de sódio 1 mM (todos obtidos da Invitrogen) , p-mercaptoetanol 0,05
mM (Bio-Rad) e 10% de soro humano normal (pool) previamente inativado
por 30 min a 56°C.

3. Construção dos plasmídios recombinantes.

3.1.

Subclonagem

dos

genes

correspondentes

ao

exon

2 das

subfamílias VIR em vetores de expressão.
As seqüências de nucleotídeos correspondentes ao exon 2 das
subfamílias vir (A-E) foram obtidas por amplificação (RT-PCR) do cDNA a
partir do RNAm extraído de um isolado natural de P. vivax procedente do
Estado

de

Rondônia.

A

reação

de

RT-PCR

foi

realizada

com

oligonucleotídeos contendo o sítio para a enzima de restrição EcoRI. Os
produtos da amplificação foram clonados inicialmente no vetor pGEM
(Promega) para análise da seqüência do DNA, e, posteriormente os
diferentes fragmentos foram purificados e inseridos nos vetores pGEX-3X
(ou pGEX-4T, Amersham Biosciences) para expressão das proteínas
recombinantes em fusão com a Glutathiona S-transferase (GST). Esta etapa
do projeto foi realizada no laboratório do Dr. Hernando dei Portillo
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(Departamento de Parasitologia - ICB/USP) com a colaboração da Dra .
Carmen Fernandez Becerra.

3.2. Construção do plasmídio recombinante correspondente à proteína

AMA-1 de P. vivax.
A seqüência de nucleotídeos correspondente aos aminoácidos 43 a
487 de AMA-1 foi obtida por PCR a partir do DNA genômico de um paciente
infectado pelo P. vivax procedente de Belém , Pará. Foram utilizados
oligonucleotídeos contendo sítios de restrição para as enzimas BamHI ou
Xhol. O produto de PCR foi inserido no vetor pMOSBlue (Amersham

Bioscíences) e a seqüência de nucleotídeos dos clones obtidos foi
confirmada através de reação de seqüenciamento. Posteriormente, o inserto
foi removido do plasmídio recombinante (pMOS/AMA-1) por digestão com as
enzimas de restrição apropriadas e subclonado no vetor pHIS (pET-22b,
modificado por SHEFFIELD et aI., 1999) para obtenção da proteína em
fusão com His6 (RODRIGUES et aI., 2005)
As informações sobre as proteínas recombinantes (vetores de origem,
de expressão e clones obtidos) utilizados neste estudo estão apresentadas
na Tabela 3.

4. Expressão e purificação das proteínas recombinantes utilizadas nos
ensaios imunológicos in vitro.

A proteína recombinante GST-MSP1 19 foi produzida previamente e já
estava disponível para este estudo SOARES et aI. (1999c) . Esta proteína foi
utilizada nos ensaios sorológicos de camundongos. Quanto à proteína
recombinante His 6 -MSP1 19 , esta tem sido produzida rotineiramente em
nosso laboratório pela estudante de doutorado Maria Carolina Sarti Jimenez
de acordo como descrito anteriormente (CUNHA et aI. , 2001). Esta proteína
foi utilizada em todos os ensaios de resposta imune humoral (humana) e
celular (humana e de camundongos) . Para o estabelecimento das condições
de obtenção das demais proteínas recombinantes envolvidas neste projeto,
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realizamos estudos dose-resposta com IPTG (Eppendorf), cinética de tempo
e temperatura de indução.

Tabela 3. Sumário dos plasmídios recombinantes contendo os genes
correspondentes às subfamílias VIR, AMA-1 e MSP1 19 de P. vivax
utilizados neste estudo.

Gene

Vetor de
origem

Vetor de
expressão

Seqüências
adicionais

Clones
estudados

Subfamília
vir A

pGEM

pGEX-3X

GST (N-term)

A4

Subfamília
vir B

pGEM

pGEX-3X

GST (N-term)

B10

Subfamília
vir C

pGEM

pGEX-3X

GST (N-term)

C1/C2/C16

Subfamília
vir E

pGEM

pGEX-3X

GST (N-term)

E5/E8

ama-1

pMOS

pET-22b

His 6 (N-term)

clone 9

msp1 19 *

pGEX-ICB10

pET-14b
,eQEX-3X

His 6 (N-term)
GST (N-term)

* Os plasmídios recombinantes contendo o gene correspondente a MSP1 19 já
estavam disponíveis: pGEX-GST-MSP1 19 (SOARES et aI., 1999c) e pET-14b-His 6MSP1 19 (CUNHA et aI., 2001) .

4.1. Expressão e purificação das proteínas recombinantes VIR em fusão
com GST.

As bactérias recombinantes foram cultivadas em meio LB-amp (100
/lg/ml) por 16 horas a 37°C, sob agitação. A seguir, a cultura foi diluída
(1 :50) em novo meio LB-amp e incubada a 3rC até atingir uma absorbância
(ABS 6oo ) de 1.0. As bactérias foram induzidas pela adição de 2 mM IPTG por
16 horas a 18°C, com exceção do clone VIR-C16 que foi induzido com 0,1
mM de IPTG. Após este período, as bactérias foram centrifugadas (5.000
rpm/30 min/4°C) e o precipitado ressupendido em tampão de lise, seguido
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de incubação no gelo por 15 min oEm seguida, adicionamos 1% Triton X-100
e as bactérias foram lisadas em banho de gelo por sonicação com auxílio de
um sonicador (Branson Sonifier mod.450 , EUA) sob a condição de 5 ciclos
de 30 segundos cada .
A suspensão bacteriana foi centrifugada (5.000 rpm/30 min/4°C) por 2
vezes e o sobrenadante contendo a proteína solúvel foi aplicado em resina
de glutathiona (Amersham Biosciences) previamente equilibrada com o
mesmo tampão descrito acima. Após incubação a resina foi lavada 6 vezes
sendo cada lavagem com 25 vol de PBS. As proteínas foram eluídas pela
adição de uma solução contendo 20 mM de glutathiona reduzida (Sigma),
após 40 min de incubação, sob agitação. Após centrifugação a 2.500 rpm
por 3 min, o sobrenadante foi coletado e o processo repetido por mais 4x
com incubações de 15 mino As frações eluídas foram analisadas em gel de
poliacrilamida a 12% (SDS-PAGE 12%) e, posteriormente dialisadas contra
PBS contendo 1 mM PMSF durante a noite, a 4°C. A concentração protéica
foi determinada pelo método de BRADFORD (1976) .

4.2. Expressão e purificação da proteína recombinante AMA-1 em fusão
com His s .
A expressão e purificação da proteína recombinante His6 -AMA-1 a
partir de

E.

coli foi

realizada

conforme descrevemos

recentemente

(RODRIGUES et aI., 2005). As bactérias recombinantes (BL21, DE3) foram
cultivadas em meio LB-amp por 16 horas a 3rC. A seguir, a cultura foi
diluída (1 :50) em LB-amp e incubada a 3rC até atingir uma absorbância
(ABS 6oo ) entre 0,4-0 ,6. Para a indução, foi acrescentado 0,1 mM IPTG, por 3
horas. Após este período , as células foram precipitadas por centrifugação
(8.000 rpm/15 min/4°C) e ressuspensas em tampão de lise. As bactérias
foram lisadas em banho de gelo por sonicação (3 ciclos de 30 segundos). O
extrato bacteriano foi centrifugado (10.000 rpm/30 min/4°C) e as frações
obtidas (precipitado e sobrenadante) foram analisadas por separação
eletroforética

em

SDS-PAGE

a

12%

utilizando

equipamento

"Mini
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PROTEAN® 3 cell" (Bio-Rad , EUA), em condição redutora , na presença de
2-ME e corado por azul de Coomassie .
O precipitado contendo a proteína foi lavado por 2 vezes em tampão
de lavagem e ressuspendido em tampão de solubilização seguido de
incubação por 2 horas, a 37°C sob agitação. Em seguida o material foi
centrifugado como anteriormente e a eficiência da solubilização analisada
em SDS-PAGE a 12%.
A proteína. denaturada foi aplicada em resina de níquel (Nt 2 -NTA,
Quiagen) ou de cobalto Talon (BD Biosciences) previamente equilibrada com
tampão de equilíbrio . Em seguida a resina foi lavada com o mesmo tampão
acima acrescido de 20 mM Imidazol e posteriormente, lavada com o tampão
de "refolding " constituído de concentrações decrescentes de uréia (6 a 1 M).
As proteínas que se ligaram à coluna foram eluídas em tampão de
"refolding" sem a presença do agente denaturante, porém com 250 mM
Imidazol. O material eluído foi analisado em SDS-PAGE a 12% e dialisado
contra tampão de diálise durante a noite, sob agitação, a 4°C.

5. Ensaios Imunoenzimáticos (ELISA) para detecção de anticorpos
humanos.

5.1. Detecção de anticorpos IgG por ELISA.

A detecção de anticorpos IgG anti-MSP1 19 , anti-AMA-1 e anti-VIR foi
feita por ELISA conforme descrito por SOARES et aI. (1997) e RODRIGUES

et aI. (2005) , com algumas modificações. A concentração das proteínas
recombinantes e GST foi ajustada para 2 )lg/ml em tampão carbonato 0,05
M pH 9,6 . Em seguida, foram adicionados 50 f-ll por poço a microplacas de
ELISA (High binding , Costar) . Após incubação durante a noite a temperatura
ambiente (t.a) , as placas foram lavadas com PBS-Tween e incubadas em
solução de bloqueio, por 2 horas a 37°C. Inicialmente as amostras (soro ou
plasma) foram diluídas 1: 100 na solução de bloqueio seguido da adição de
10% de extrato de E. coli para adsorção dos anticorpos inespecíficos e
posterior incubação por 1 hora. Em seguida , 50 f-ll de cada amostra foram
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adicionados por poço em duplicata e, incubadas durante 2 horas à t.a. Após
lavagem das placas , uma outra incubação foi realizada por 1 hora com 50 !lI
por poço de uma solução contendo IgG de cabra anti-lgG humano
conjugado a peroxidase (específico para a porção Fc da IgG, Sigma) diluído
1:16.000 em solução de bloqueio. A reação enzimática foi revelada pela
adição de solução contendo OPD como descrito no item 2.3 . A reação
enzimática foi interrompida pela adição de 50 !lI de uma solução contendo
H2 S0 4 4N . A ABS foi determinada em um leitor de microplacas (Awareness
Technology, mod oStat Fax 2100, EUA) usando comprimento de onda de 492
nm (ABS 492 ).
Os valores individuais de ABS 4 92 obtidos contra as proteínas
recombinantes VIR foram subtraídos dos valores individuais de ABS 492
obtidos contra GST. A absorbância discriminante entre os resultados
positivos e negativos ("cutoff") foi estabelecida pela média das absorbâncias
produzidas por amostras de 15 indivíduos sem história clínica de malária,
acrescida de três desvios padrões . O índice de reatividade (IR) foi calculado
dividindo-se a média da absorbância de cada amostra pelo valor do "cutoft",
sendo os soros com IR

~

1, considerados positivos .

5.2. Detecção de anticorpos específicos das subclasses de IgG.
O ELISA foi realizado como descrito no item anterior, exceto que: i) as
amostras (soro ou plasma) foram diluídas 1:25 na solução de bloqueio; ii) os
anticorpos secundários foram anticorpos monoclonais de camundongos
específicos para as diferentes subclasses de IgG humana (Sigma). Os
monoclonais anti-lgG1, anti-lgG2, anti-lgG3 ou anti-lgG4 foram diluídos,
respectivamente, 1:3.000, 1:1.000, 1:1.000 e 1:500 em solução de bloqueio,
conforme estabelecido previamente. Após 1 hora de incubação , as placas
foram lavadas 3 vezes e incubadas com anticorpo de cabra anti-lgG de
camundongo conjugado a peroxidase (Sigma) na diluição de 1:5.000. A
revelação foi feita como descrita no item acima e os "cutoff" foram
estabelecidos através da média das absorbâncias produzidas por amostras
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de soros de 20 indivíduos sem história clínica de malária, acrescidos de 3
desvios padrões.

5.3. Detecção de anticorpos IgM por ELISA.
A detecção de anticorpos IgM foi feita conforme descrito acima no
item 5.1 com algumas modificações: i) o anticorpo secundário foi um
anticorpo monoclonal de camundongo específico para IgM (específico para a
cadeia

1..1,

lavagens

Sigma) diluído 1:10.000 em solução de bloqueio, ii) após novas
as

placas

foram

incubadas

novamente

com

anti-lgG

de

camundongo conjugado a peroxidase na diluição de 1:5.000. A revelação foi
realizada como descrito no item 5.1 e os valores individuais de ABS 492
obtidos contra as proteínas recombinantes VIR foram subtraídos dos valores
individuais de ABS 492 obtidos contra GST. A absorbância discriminante entre
os resultados positivos e negativos ("cutoff") foi estabelecida pela média das
absorbâncias produzidas por amostras de 17 indivíduos sem história clínica
de malária, acrescida de três desvios padrões sendo qualquer valor acima
considerado positivo.

6. Ensaios de proliferação linfoblástica para análise da resposta imune
celular humana contra as proteínas VIR.

6.1. Obtenção de células mononucleares do sangue periférico.
As células mononucleares do sangue periférico (CMSP) usadas nos
ensaios de proliferação celular foram separadas por gradiente de densidade
de Ficoll-Paque (Amersham Biosciences) por centrifugação. O sangue
heparinizado foi diluído 1:2 em PBS e adicionado lentamente sobre a
solução

de

Ficoll-Paque

na

proporção

de

1:2,5. Os

tubos

foram

centrifugados a 2.500 rpm por 20 min a t.a. O plasma foi coletado e estocado
a -20°C para serem usados em ensaios sorológicos. O anel de células
mononucleares, formado na interface entre o plasma e o Ficoll-Paque, foi
removido com uma pipeta Pasteur e transferido para tubos de plásticos de
15 ml. As células foram lavadas 3 vezes em PBS a 2.000 rpm por 5 min a
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t.a e, ao final , ressuspendidas em 1 ml de meio RPMI completo. A
viabilidade das células foi avaliada pela exclusão do corante azul de Trypan
(Invitrogen) na diluição 1:10. A concentração de células foi estimada em
câmara de Neubauer e ajustada para 1x106 /ml em meio RPMI completo.

6.2. Ensaio de proliferação celular através da incorporação de [3H_
methyl]- timidina ([3H-]-TdR).
As células foram cultivadas em placas de 96 poços de fundo chato
(Corning) na concentração de 1x106/ml em um volume final de 200 /lI na
presença dos antígenos recombinantes: VIR-A4, VIR-B10, VIR-C1, VIR-E5,
GST e His6-MSP119 nas concentrações finais de 10,0 e 2,0 /lg/ml. Como
controle positivo, as células foram estimuladas com 25 /lg/ml do mitógeno
ConA (Sigma). As culturas foram mantidas a 37°C, sob atmosfera contendo
5% de CO 2 durante 6 dias, com exceção das placas controles (ConA) que
foram estimuladas por 3 dias. Dezoito horas antes da coleta das células em
membrana de fibra de vidro (Perkin Elmer), foi adicionado 1 /lCi de 3H-TdR
(Amersham Biosciences) em cada cavidade . A radioatividade incorporada foi
medida em um 0-cintilador utilizando líquido de cintilação (Wallac). Os
resultados foram expressos como índice de estimulação (IE) calculado pela
média das triplicatas em contagens por minuto (cpm) das culturas
estimuladas pelas proteínas recombinantes VIR, dividida pela média das
triplicatas em cpm das culturas estimuladas com GST. As culturas
estimuladas com a MSP1 19 e ConA tiveram o IE calculado através da média
das triplicatas em cpm das culturas contendo o antígeno ou o mitógeno
respectivamente, dividido pela média das triplicatas em cpm das culturas
sem antígeno . Indivíduos foram considerados como respondedores quando
apresentavam IE > 2,5 em uma das duas concentrações.
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7. Imunização de camundongos com as proteínas recombinantes VIR e
análise da reatividade cruzada entre os anticorpos contra as diferentes
subfamílias VIR.

A Comissão de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (Protocolo de
Pesquisa n° 15) aprovou este estudo que se apresenta de acordo com os
Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro
de Experimentação Animal (COBEA) .

7.1. Esquema de imunização de camundongos para obtenção de soros
policlonais anti-VIR.

Grupos de 3 a 4 camundongos, fêmeas, da linhagem BALB/c foram
imunizados na base da cauda, por via subcutânea (s.c), com 5 /lg de cada
uma das proteínas recombinantes VIR ou GST emulsificadas em Adjuvante
Completo de Freund (ACF) . Um dos grupos de animais foi imunizado com a
proteína GST-MSP1 19 como controle. Após 3 semanas, os animais
receberam um reforço com 5 /lg da mesma proteína emulsificada em
Adjuvante Incompleto de Freund (AIF), injetado s.c. na base da cauda. Dez
dias após a primeira e segunda dose, os animais foram sangrados pela veia
caudal. O sangue foi centrifugado, o soro separado e estocado a -20°C até o
momento do uso.

7.2. Detecção de anticorpos IgG após imunização de camundongos
com as proteínas recombinantes VIR por ELISA.

A detecção de anticorpos IgG anti-VIR e anti-MSP1 19 nos soros dos
camundongos imunizados foi realizada por ELISA essencialmente como
descrito no item 5.1 para IgG humana, introduzindo-se as seguintes
modificações: i) 2,5% BSA foi adicionado a solução de bloqueio; ii) os soros
de

camundongos

foram

previamente

incubados

com

a

proteína

recombinante GST solúvel na concentração de 50 /lg/ml por 1 hora antes de
serem adicionados às placas, com o intuito de bloquearmos os anticorpos
anti-GST e detectarmos somente os anticorpos anti-VIR; em seguida, os
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soros foram adicionados às placas e uma nova incubação foi realizada por
mais 1 hora a t.a ; iii) o anticorpo secundário conjugado a peroxidase foi IgG
de cabra anti-lgG de camundongo diluído 1:5.000 . Os soros obtidos após a
primeira e a segunda dose foram analisados em diluições seriadas (de 1:200
a 1: 102.400) . O título individual foi determinado como sendo a maior diluição
do soro que apresentava ABS 492 maior do que 0,1. Os resultados foram
expressos como títulos de anticorpos em 10glO ± desvio padrão (dp).
Para a análise da reatividade cruzada foi feito um "pool" com os soros
dos animais de cada grupo imunizado. Os resultados foram expressos das
seguintes formas : (i) títulos de anticorpos em 10glO ± dp, (i i) ABS 492 na
diluição

1:6.400,

a qual

foi

selecionada

por

melhor discriminar a

especificidade dos soros policlonais gerados.

8. Ensaios de proliferação linfoblástica para a análise da imunidade
celular de camundongos após imunização com as diferentes proteínas
recombinantes VIR.

8.1. Esquema de imunização de camundongos para obtenção de
células dos nódulos linfáticos.
Camundongos BALB/c foram imunizados com uma dose de 10 )lg das
proteínas recombinantes VIR, His6 -MSP1 19 ou GST emulsificadas em ACF,
por via subcutânea na base da pata. Os grupos de animais controles foram
constituídos por camundongos imunizados com a proteína His 6-MSP1 19 e
PBS. Após 14 dias da imunização os camundongos foram sacrificados e os
linfonodos poplíteos e inguinais foram isolados e homogeneizados em meio
RPMI para liberação das células mononucleares. Restos celulares foram
removidos após sedimentação espontânea por 10 min a t.a. Após 3 lavagens
em meio RPMI a 1.700 rpm por 5 min a t.a, as células foram ressuspendidas
em 1 ml de meio RPMI completo e a viabil idade avaliada utilizando azul de
Trypan na diluição 1: 1O. A concentração de células foi estimada por câmara
6

de Neubauer e ajustada para 1,25x1 0 Iml de meio completo .
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8.2. Ensaio de proliferação celular através da incorporação de [3H_
methyl]- timidina ([3H-]-TdR).

Células viáveis dos nódulos linfáticos foram cultivadas em placas de
96 cavidades de fundo chato em triplicata na concentração de 2,5x10 6 em
200 )lI de RPMI completo na presença de cada uma das seis proteínas
recombinantes correspondentes às subfamílias VIR (exceto VIR-C2), além
das proteínas GST e His 6-MSP1 19 na concentração final de 2,0 )lg/ml.
Células estimuladas com ConA na concentração de 2,0 )lg/ml foram
utilizadas como controle positivo do ensaio. As culturas foram mantidas por 4
dias a 3JüC em estufa contendo 5% de CO 2 , com exceção da placa controle
que foi estimulada por 3 dias. Aproximadamente 18 horas antes da coleta
das células, as mesmas foram pulsadas com 1 )lCi de 3H-TdR em cada
cavidade. A incorporação de 3H-TdR foi estimada como descrito no item 6.2.
Os resultados foram expressos como IE, calculado pela média das triplicatas
em cpm das culturas estimuladas pelas proteínas recombinantes VIR,
dividida pela média das triplicatas em cpm das culturas estimuladas com
GST. As culturas estimuladas com ConA, GST e MSP1 19 , tiveram o IE
calculado através da média das triplicatas em cpm das culturas contendo o
antígeno, dividido pela média das triplicatas em cpm das culturas não
estimuladas.

9. Análise estatística

As freqüências de respondedores obtidas nos ensaios sorológicos e
de proliferação celular foram comparadas pelo teste do qui-quadrado (X 2 ) em
tabelas de contigência (2x2), com correção de Yates (GraphPad Prism 4.0).
Os valores dos índices de reatividade dos anticorpos específicos contra as
diferentes proteínas recombinantes foram comparados pelo teste estatístico
Mann-Whitney (GraphPad Prism versão 4.0).Os valores dos títulos de
anticorpos (log lO ) dos diferentes grupos de camundongos imunizados foram
comparados

pelo

teste

estatístico

http://faculty.vassar.edu/lowryNassarStats.html),
significativos valores de P< 0,05 .
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1. Construção dos plasmídios recombinantes.

1.1. Obtenção dos plasmídios recombinantes correspondentes ao exon
2 das subfamílias vir em vetores para expressão em E. coli.
Inicialmente, o nosso objetivo foi gerar pelo menos dois plasmídios
recombinantes correspondentes a cada uma das subfamílias (A-E) em fusão
com a GST, sendo que alguns plasmídios (clones A4, C2 e E5) já estavam
disponíveis no laboratório do Dr. Hernando dei Portillo (Departamento de
Parasitologia - ICB-USP), onde esta etapa do projeto foi desenvolvida.
As seqüências de nucleotídeos correspondentes ao exon 2 das
respectivas subfamílias foram obtidas previamente por amplificação (RTPCR) do cDNA a partir do RNAm extraído de um isolado natural de P. vivax
coletado na área endêmica de Rondônia. Os produtos do RT-PCR foram
clonados inicialmente no vetor pGEM para análise da seqüência do DNA e,
posteriormente, os insertos foram removidos por digestão com as enzimas
de restrição apropriadas e inseridos nos vetores de expressão pGEX-3X (ou
pGEX-4T)

em

fusão

com

GST.

Diversos

plasmídios

recombinantes

correspondentes a cada uma das subfamílias foram gerados, entretanto,
apenas cinco destes foram capazes de expressar as respectivas proteínas
de fusão, após indução com IPTG: vir-b10, vir-c 1, vir-c16, vir-d1 e vir-e 8.
Após sequenciamento do DNA, o plasmídio recombinante correspondente à
subfamília vir-d foi excluído deste estudo, pois a análise da seqüência de
nucleotídeos revelou que este pertencia à subfamília vir-e. Desta forma, este
estudo foi limitado à expressão e purificação das proteínas correspondentes
as seguintes subfamílias: VIR-A (clone A4), VIR-B (clone B10), VIR-C
(clones C1, C2 e C16) e VIR-E (clones E5 e E8).

1.2. Obtenção do plasmídio recombinante contendo o gene que codifica
a proteína AMA-1 de P. vivax.
A seqüência de nucleotídeos correspondente aos aminoácidos 43 a
487 de AMA-1 foi obtida por peR a partir do DNA genômico de um paciente
infectado por P. vivax procedente de Belém, Pará. O produto desta
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amplificação por PCR foi inicialmente inserido no vetor pMOS para
sequenciamento do DNA e, posteriormente, subclonado no vetor de
expressão pHIS (pET-22b) para expressão das proteínas recombinantes em
fusão com His6 a partir de E. coli.

2. Expressão e purificação das proteínas recombinantes.

2.1. Estabelecimento das condições de expressão e purificação das
proteínas recombinantes VIR.
Os plasmídios recombinantes foram transformados em bactérias E.
coli da linhagem BL21 (DE3) e os clones obtidos foram expandidos e

induzidos

com

IPTG

para

expressão

das

proteínas

recombinantes

correspondentes, inicialmente em pequena escala. Após lise da cultura
bacteriana e obtenção das frações protéicas (sobrenadantes e precipitados),
estas foram submetidas à SDS-PAGE 12% e coloração por azul de
Coomassie . Todas as proteínas recombinantes foram detectadas nos
precipitados dos extratos bacterianos caracterizando a formação de corpos
de inclusão com massas moleculares aproximadas de: VIR-A4 - 42 kDa,
VIR-B10 - 47 kDa, VIR-C1 e VIR-C2 - 52 kDa, VIR-C16 - 54 kDa, VIR-E5 e
VIR-E8 - 59 kDa (Figura 1A e B) .
A fim de obter as proteínas recombinantes VIR em condições
apropriadas para os estudos imunológicos trabalhamos intensivamente na
tentativa de obter pelo menos parte destas, sob forma solúvel. Como
descrito no item Materiais e Métodos, as condições de obtenção dos
diferentes recombinantes VIR foram estabelecidas através da indução em
baixas temperaturas (18°C) e utilização de altas concentrações de IPTG
(0,1-2,0 mM). Utilizando esta estratégia, fomos capazes de estabelecer as
condições de expressão e purificação em larga escala de todos os
recombinantes VIR a partir dos sobrenadantes dos extratos bacterianos. Em
seguida, as proteínas recombinantes foram purificadas por cromatografia de
afinidade

utilizando

resina

contendo

glutathiona.

Nas

condições

de

expressão e purificação estabelecidas , o rendimento final das proteínas
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recombinantes solúveis sempre foi muito baixo e variou entre 0,1 - 0,25

mg/L de cultura, uma vez que a maior parte da proteína produzida
permanecia sob forma de corpos de inclusão. A expressão das proteínas
VIR sob forma solúvel foi confirmada por "immunoblotting" utilizando soro
policlonal de camundongo anti-GST (dados não mostrados). A Figura 1C
mostra o padrão de migração em SDS-PAGE 12% de todas as proteínas
recombinantes VIR após purificação por cromatografia de afinidade.

2.2. Expressão e purificação da proteína recombinante AMA-1.
A proteína recombinante His 6 -AMA-1 expressa a partir de E. coli foi
produzida em nosso laboratório conforme estabelecido recentemente por
RODRIGUES et aI.

(2005) . As etapas de expressão,

solubilização,

"refolding" e purificação da proteína AMA-1 foram realizadas como descrito
em Materiais e Métodos. A Figura 2 apresenta as diferentes etapas do
processamento do precipitado bacteriano até a solubilização da proteína
recombinante a partir dos corpos de inclusão. Durante a etapa de purificação
na resina foi feito "refolding" parcial , caracterizado pela retirada decrescente
de uréia da amostra seguindo, ao final do processo, por diálise contra uma
solução contendo 50% glicerol para que fosse evitada à agregação da
proteína purificada. Mesmo utilizando esta estratégia parte da proteína
agrega e necessita ser removida por centrifugação (dados não mostrados).
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Figura 1. Etapas de purificação das proteínas recombinantes VIR produzidas a parti
IPTG, precipitados e sobrenadantes obtidos após lise bacteriana foram submetidos à SDSCoomassie, 1-2, VIR-A4, 3-4, VIR-B10, 5-6 . VIR-C1, 7-8. VIR-C2, B. 9-10. VIR-C16, 11 -12
de migração das proteínas recombinantes VIR purificadas por cromatografia de afinidade, e
GST, 2. VIR-A4, 3. VIR-B10 , 4. VIR-C1, 5. VIR-C2 , 6. VIR-C16 , 7. VIR-E5 , 8. VIR-E8 .
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Figura 2. Análise em SDS-PAGE 12% das etapas de purificação da
proteína AMA-1. A. Diferentes etapas do processamento do precipitado
bacteriano até a solubilização da proteína: 1. extrato total, 2. sobrenadante
após sonicação, 3. sobrenadante da 1a lavagem , 4. sobrenadante da 2a
lavagem , 5. sobrenadante do precipitado solubilizado, 6. precipitado póssolubilização, B. perfil de migração da proteína recombinante purificada.
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3.

Avaliação

comparativa

do

reconhecimento

das

proteínas

recombinantes VIR, AMA-1 e MSP1 19 por anticorpos IgG.

Com a finalidade de avaliarmos comparativamente o reconhecimento
imune das proteínas recombinantes VIR, AMA-1 e MSP1 19 por anticorpos
IgG, um total de 200 amostras de soros coletadas de indivíduos durante a
infecção patente por P. vivax, procedentes de diferentes áreas endêmicas do
Estados do Pará e Rondônia foram analisadas por ELISA.
Como demonstrado na Figura 3A a freqüência de indivíduos que
apresentaram anticorpos contra cada uma das proteínas recombinantes
testadas foi de: VIR-A4=11,0%, VIR-B10=11,0% , VIR-C1=11,5%, VIRC2=17,5%, VIR-C16=2,0%, VIR-E5=10,0%, VIR-E8=2,5%, AMA-1=57,0% e
MSP1 19 =90,5%. A análise estatística revelou que a proporção de indivíduos
respondedores para as proteínas recombinantes VIR foi significativamente
menor do que as proporções obtidas para AMA-1 e MSP1 19 (P<0,05, em
ambos os casos). Por outro lado, não houve diferença estatisticamente
significativa nas proporções de indivíduos que reconheceram as diferentes
proteínas

recombinantes

VIR

(P>0,05).

A

proporção

de

indivíduos

respondedores para a MSP1 19 foi significativamente maior do que a de
indivíduos respondedores para AMA-1 (P<0,05) .
Quando comparamos a freqüência de indivíduos que apresentaram
anticorpos IgG contra pelo menos uma das proteínas recombinantes
representando cada subfamília VIR (A, B, C ou E), observamos que a
subfamília C foi a mais antigênica sendo reconhecida por 22,5% dos soros
testados quando comparada com as demais subfamílias (P<0,05, Figura
3B).
A Figura 4 apresenta os valores individuais de níveis de anticorpos
IgG contra as diferentes proteínas recombinantes, expressos como índice de
Reatividade (IR). Podemos observar que os IRs obtidos para as proteínas
recombinantes AMA-1 e MSP1 19 foram significativamente maiores do que os
obtidos para as proteínas VIR (P<0 ,001). Os valores de IR obtidos para a
proteína MSP1 19 foram significativamente maiores do que os obtidos para
AMA-1 (P<0,001) . Quando comparamos os valores de IR entre as proteínas
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VIR, observamos que a proteína VIR-C2 apresentou os maiores valores
quando comparada com as demais subfamílias (P<0,001), exceto quando
comparada com as proteínas recombinantes VIR-A4 e B10 (P>0,05) . Por
outro lado, os valores de IR para as proteínas VIR-C16 e VIR-E8 foram
estatisticamente mais baixos quando comparados aos obtidos para as
demais proteínas VIR (P<0 ,001). Um sumário destes dados encontra-se
apresentado na Tabela 4.

4.

Avaliação

comparativa

do

reconhecimento

das

proteínas

recombinantes correspondentes as subfamílias VIR por anticorpos do
tipo 19M.
As baixas freqüências de indivíduos que apresentaram anticorpos IgG
anti-VIR poderiam ser explicadas por um atraso no "switch" de resposta de
anticorpos IgM para IgG. Para responder esta questão, analisamos por
ELISA, as mesmas amostras de soros quanto à presença de anticorpos IgM
VI R-específicos.
Nossos resultados demonstram que as freqüências de indivíduos
respondedores para cada uma das proteínas recombinantes VIR foram de:
VIR-A4=18,1 %,

VIR-B10=9,0%,

VIR-C1 =6,0%,

VIR-C2=11, 1%,

VIR-

C16=15,1%, VIR-E5=13,1% e VIR-E8=15,1% (Figura 5A). Da mesma forma
como observado em relação às respostas de anticorpos IgG anti-VIR, as
proporções de indivíduos que apresentaram anticorpos IgM contra cada
proteína recombinante VIR foram igualmente baixas, não havendo um
predomínio significativo de resposta para nenhuma das proteínas VIR.
Quando comparamos as respostas de anticorpos IgM contra pelo
menos uma das proteínas recombinantes representando cada subfamília
VIR (A, B, C e E), observamos que a proteína correspondente a subfamília B
(VIR-B 10) foi reconhecida por uma fração significativamente menor de
indivíduos (9,0%) em relação às demais subfamílias (P<0,05). No entanto,
não houve diferença estatisticamente significativa na proporção de soros que
reconhecem as proteínas VIR-A, VIR-C e VIR-E (18 ,1%, 18,6% e 17,6%,
respectivamente) (P>0,05) (Figura 5B).
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Figura 3. Análise comparativa da reatividade de soros de indivíduos
com malária patente por P. vivax contra as diferentes proteínas
recombinantes VIR, AMA-1 e MSP1 19 . Soros de 200 indivíduos foram
analisados quanto à presença de anticorpos IgG específicos por ELISA. Os
soros foram testados na diluição de 1:100 , em duplicata. A. Freqüência de
indivíduos que apresentaram anticorpos IgG contra cada uma das proteínas
recombinantes correspondentes as diferentes subfamílias VIR. B.
Freqüência de indivíduos que apresentaram anticorpos IgG contra pelo
menos uma das proteínas recombinantes representando cada subfamília
VIR.
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Figura 4. Análise comparativa dos valores individuais dos níveis de
anticorpos IgG presente nas amostras de soros de indivíduos com
infecção patente contra as diferentes proteínas recombinantes. A linha
tracejada indica o limite de positividade (IR=1) . IR= índice de reatividade
(média da absorbância do soro testado/"cutoff').
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Figura 5. Prevalência de anticorpos IgM contra as proteínas
recombinantes correspondentes as subfamílias VIR. Amostras de soro
de 199 indivíduos com infecção patente por P. vivax foram analisadas por
ELISA quanto a presença de anticorpos 19M específicos . Todas as amostras
foram testadas na diluição 1:100 , em duplicata. A. Freqüência de indivíduos
que apresentaram anticorpos 19M contra cada uma das proteínas
recombinantes correspondentes as diferentes subfamílias VIR. B.
Freqüência de indivíduos que apresentaram anticorpos 19M contra pelo
menos uma das proteínas recombinantes representando cada subfamília.
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Como observado na Figura 6 e Tabela 4, as análises dos níveis de
anticorpos IgM VIR-específicos expressos como IR revelaram que os valores
de IR obtidos para a proteína VIR-E5 foram significativamente maiores do
que os valores obtidos para as demais subfamílias, exceto quando
comparados com as proteínas VIR-A4 e VIR-E8 (P<O,05). Por outro lado, os
valores de IR obtidos para a proteína VIR-B10 foram significativamente mais
baixos quando comparados com os valores obtidos para as demais
proteínas VIR (P<O,0001) .
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Figura 6. Comparação dos valores individuais de IR de anticorpos IgM
anti-VIR detectados nos soros de 199 indivíduos com malária vivax. A
linha tracejada indica o limite de positividade (IR=1). IR= índice de
reatividade (média da absorbância do soro testado/"cutoff') .

Tabela 4. Freqüências de respondedores e índices de Reatividade (IR) (em mediana)
soros de indivíduos infectados por P. vivax contra as diferentes proteína

Proteínas recombinantes

VIR-A4

VIR-B10

VIR-C1

VIR-C2

VIR-C16

VIR-E5

VIR-

amostras
positivas
para IgG (%)

22 (11,0)

22 (11,0)

23 (11,5)

35 (17,5)

4 (2,0)

20 (10,0)

5 (2

IR

0,33

0,35

0,28

0,40

0,23

0,29

No. de

0,1

Proteínas recombinantes

No. de
amostras
positivas
para IgM (%)
IR

VIR-A4

VIR-B1D

VIR-C1

VIR-C2

VIR-C16

VIR

36(18,1)

18 (9,0)

12 (6,0)

22 (11,1)

30(15,1)

26(1

0,55

0,04

0,39

0,45

0,51

0,
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5. Análise simultânea das respostas de anticorpos IgM e IgG contra as
proteínas recombinantes correspondentes às subfamílias VIR.
As proteínas recombinantes VIR foram analisadas comparativamente
em relação ao reconhecimento imune por anticorpos IgM e IgG utilizando-se
os dados apresentados nas Figuras 3 e 5. Verificamos que a proporção de
respondedores que apresentaram anticorpos IgM foi significativamente maior
para as proteínas VIR-C16 e VIR-E8 do que a freqüência de respondedores
que apresentaram anticorpos IgG para as mesmas proteínas (P<0,05).
Entretanto, não houve diferença estatisticamente significativa na freqüência
de respondedores analisados quanto à presença destes isotipos para as
demais subfamílias VIR (P>0,05) (Figura 7A).
A Figura 78 apresenta a comparação da análise da prevalência de
anticorpos IgM e IgG dos indivíduos testados contra pelo menos um dos
clones

de

cada

subfamília.

Observamos

que

não

houve diferença

significativa na prevalência desses tipos de anticorpos, o que sugere que
essas proteínas induzem uma similar participação destes isotipos na
resposta imune (P>0,05) .
Quando analisamos estes dados com relação à procedência dos
indivíduos, observamos que a maior freqüência entre os indivíduos que
apresentaram anticorpos IgG foi obtida entre os procedentes do município
de Tailândia (55,0%) e a menor foi no município de São Jorge (12,5%)
(Tabela 5). Por outro lado, em relação às proporções de indivíduos que
apresentaram anticorpos IgM, a maior freqüência de respondedores foi
observada entre os indivíduos procedentes de Rondônia que foi de 38,1% e
a menor freqüência foi observada entre as amostras do município de
Tailândia, cuja positividade foi de 20,0% (Tabela 6).
A fim de complementar estes estudos , analisamos as respostas de
anticorpos IgG e IgM em relação às demais informações disponíveis de cada
uma das populações : sexo, idade e número de episódios prévios de malária
que estão contidas na Tabela 2 do item Materiais e Métodos. Entretanto,
observamos que não existe correlação entre presença de anticorpos IgG e
IgM com sexo e idade (dados não mostrados). Os resultados com relação ao
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número de episódios prévios de malária estão apresentados no item 6, a
seguir.

Tabela 5. Freqüência de indivíduos que apresentam anticorpos IgG
anti-VIR de acordo com a procedência das amostras analisadas .

Área de
estudo

Número de
indivíduos

Número de amostras positivas (%)

VIRA4

VIR B10

VIR C

VIR E

Total

Belém

64

4 (6 ,3)

6 (9,4)

18 (28,1)

6 (9,4)

20 (31,3)

Marabá

21

5 (23 ,8)

5 (23 ,8)

4 (19,0)

5 (23 ,8)

6 (28,0)

Itaituba

20

3 (15,0)

1 (5,0)

3 (15,0)

3 (15,0)

5 (25,0)

Tailândia

20

6 (30 ,0)

6 (30 ,0)

11 (55 ,0)

2(10,0)

11 (55,0)

São Jorge

32

4(12,5)

4(12,5)

4 (12,5)

4 (12 ,5)

4 (12,5)

Porto
Velho

43

O

O

5 (11 ,6)

1 (2 ,3)

6 (14,0)

TOTAL

200

22(11,0)

22 (11,0)

45 (22,5)

21 (10,5)

52 (26,0)
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Figura 7. Análise da reatividade de soros de indivíduos com malária
patente contra as proteínas recombinantes VIR. Amostras de soro de 199
indivíduos com infecção patente por P. vívax foram analisadas por ELISA
quanto a presença de anticorpos IgM e IgG. A. Freqüência de indivíduos que
apresentaram anticorpos (lgM ou IgG) específicos contra cada uma das
proteínas recombinantes correspondentes às diferentes subfamílias VIR. B.
Freqüência de indivíduos que apresentaram anticorpos específicos que
reconhecem pelo menos uma das proteínas recombinantes representando
cada subfamília.
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Tabela 6. Freqüência de indivíduos que apresentam anticorpos IgM
anti-VIR de acordo com a procedência das amostras analisadas.

Área de
estudo

Número de
indivíduos

Número de amostras positivas (%)

VIRA4

VIR B10

VIRe

VIR E

Total

Belém

64

7 (10,9)

6 (9,4)

5 (7 ,8)

8 (12 ,5)

13 (20,3)

Marabá

21

7 (33,3)

1 (4,8)

5 (23,8)

O

7 (33,3)

Itaituba

20

4 (20,0)

4 (20,0)

4 (20,0)

6 (30,0)

7 (35,0)

Tailândia

20

3 (15,0)

4 (20 ,0)

1 (5,0)

4 (20,0)

4 (20,0)

São Jorge

32

6 (18,8)

3 (9,4)

10(31,3)

7 (21,9)

12 (37,5)

Porto
Velho

42

9 (21,4)

O

12 (28,6)

10 (23,8)

16(38,1)

TOTAL

199

36 (18,1)

18 (9,0)

37 (18,6}

35 (17,6)

59 (29,6)

6. Análise do efeito do número de episódios prévios de malária na
resposta

por

anticorpos

contra

as

proteínas

recombinantes

correspondentes as subfamílias VIR, AMA-1 e MSP1 19 •

Com o objetivo de avaliar um possível efeito "boost" resultante da
exposição aos antígenos de formas sanguíneas de P. vivax, analisamos as
freqüências de indivíduos que apresentaram anticorpos IgG e IgM contra as
diferentes subfamílias VIR, AMA-1 e MSP1 19 em relação ao número de
episódios prévios de malária. Desta forma, 186 indivíduos que informaram o
número de episódios prévios de malária foram divididos em 3 grupos: i)
primoinfectados (n=97), ii) indivíduos que tiveram de 1 ou 2 episódios
prévios (n=36) e iii) indivíduos que tiveram 3 ou mais episódios prévios de
malária (n=53). Não foi possível formar grupos de indivíduos com mais de 10
malárias, pois o número destes seria muito pequeno.
Como podemos observar na Figura 8 (A e B), as freqüências de
indivíduos que apresentaram anticorpos IgG para cada uma das proteínas
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recombinantes VIR não aumentam de acordo com o número de exposições
prévias ao P. vívax (P>0 ,05) . Por outro lado, em relação à AMA-1,
observamos

uma

diferença

estatisticamente

significativa

quando

comparamos os grupos de indivíduos primoinfectados com o grupo de
indivíduos que apresentavam de 1 a 2 episódios de malária e indivíduos com
mais de 3 episódios da doença (P<0 ,05) . A diferença entre as proporções de
indivíduos respondedores que compõem os grupos de 1 a 2 ou mais de 3
episódios de malária não foi estatisticamente significativa (P>0,05). Para a
proteína MSP1 19 a resposta imune de anticorpos IgG desenvolve-se
rapidamente

após

uma

primeira

exposição,

não

havendo diferença

estatisticamente significativa entre os 3 grupos estudados (P>0,05) . O
mesmo tipo de análise foi feito em relação às respostas de anticorpos IgM
específicos para as proteínas VIR. Como pode ser observada na Figura 9 (A
e B), a proporção de indivíduos respondedores se mantém com o maior
número de exposições à malária, padrão este que corresponde a um perfil
de resposta primária a cada novo contato com o parasita.
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Figura 8. Efeito do número de episódios prévios de malária na resposta
de anticorpos IgG contra as proteínas recombinantes VIR, AMA-1 e
MSP1 19 . Das 200 amostras de soros analisadas na Figura 3, 186 indivíduos
que informaram o número de episódios prévios de malária foram divididos
em três grupos de acordo como indicado na legenda da figura. A.
Freqüências de indivíduos que apresentaram anticorpos IgG para cada
proteína recombinante VIR, AMA-1 e MSP1 19 de acordo com o número de
episódios prévios de malária. B. Freqüências de indivíduos que
apresentaram anticorpos IgG contra pelo menos uma das proteínas
recombinantes representando cada subfamília VIR bem como AMA-1 e
MSP1 19 de acordo com o número de episódios prévios de malária.
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Figura 9. Efeito do número de episódios prévios de malária na resposta
de anticorpos IgM contra as proteínas recombinantes VIR. Dos
indivíduos com infecção patente por P. vivax analisados na Figura 4, cento e
oitenta e seis que informaram o número de episódios prévios de malária
foram divididos em três grupos. A. Freqüência de indivíduos que
apresentaram anticorpos IgM para cada proteína recombinante VIR de
acordo com o número de episódios prévios de malária. B. Freqüência de
indivíduos que apresentaram anticorpos IgM contra pelo menos uma das
proteínas recombinantes representando cada subfamília VIR de acordo com
o número de episódios prévios de malária.
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7. Detecção das subclasses de anticorpos IgG específicos durante
infecção patente.
Para avaliar a subclasse de IgG produzida contra os antígenos VIR e,
conseqüentemente, poder determinar a função biológica destes anticorpos,
analisamos as subclasses de IgG das amostras de soros positivos. Os
resultados mostram que apenas a proteína VIR-C2 foi

reconhecida

predominantemente por uma das subclasses de IgG. Os dados da Figura
10A mostram que 41,2% dos soros testados apresentam anticorpos da
subclasse IgG1 que reconhecem esta proteína . Em relação às respostas
contra as demais proteínas VIR, não houve predomínio de nenhuma das
subclasses de anticorpos IgG. Quando comparamos as proporções de
respondedores contra pelo menos uma das proteínas recombinantes
representando cada subfamília (A, B, C ou E), foi observado que a
subfamília

C foi

predominantemente

reconhecida

por anticorpos da

subclasse IgG1 (38 ,6%). Quanto às respostas contra as demais subfamílias
observamos que não há um predomínio específico de uma determinada
subclasse de IgG na participação da resposta imune contra esses antígenos
(Figura 10B).

8. Resposta proliferativa contra as proteínas recombinantes VIR e His sMSP1 19 em indivíduos expostos recentemente à malária por P. vivax.
Com intuito de avaliar a possível participação das proteínas VIR na
indução da resposta imune celular em indivíduos expostos naturalmente à
infecção, realizamos ensaios de proliferação de células mononucleares do
sangue periférico (CMSP) em indivíduos que tiveram malária recentemente.
As células foram testadas em cultura na presença de quatro proteínas
recombinantes VIR (A4, B10 , C1 e E5) , além da MSP1 19 e GST, como
controles . Devido à limitação na obtenção das proteínas recombinantes VIR,
selecionamos para este experimento pelo menos um representante de cada
subfamília VIR, que apresentava a quantidade necessária para realização
dos experimentos na ocasião .
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As proteínas recombinantes VIR , His6-MSP119 ou GST foram testadas
nas concentrações de 10,0 e 2,0 Ilg/ml. Indivíduos que apresentaram IE>2,5
foram considerados positivos . Os controles neste experimento foram
representados pela: (i) estimulação das CMSP de todos os indivíduos com
concanavalina A na concentração de 25 Ilg/ml e (ii) estimulação das CMSP
de um grupo de indivíduos sadios que residem em São Paulo . Este segundo
controle foi feito com base em dados anteriores de nosso grupo que
demonstraram que indivíduos saudáveis nunca foram expostos a antígenos
de plasmódio podem apresentar resposta proliferativa contra antígenos
recombinantes (SOARES et a/. , 1997).
Como demonstrado na Figura 11 , a freqüência de respondedores
entre indivíduos expostos a malária foi de 3,7% para VIR-A4 e VIR-C1 e
7,4% para VIR-B10 e VIR-E5. Nenhum dos indivíduos foi respondedor para
a proteína recombinante His 6-MSP1 19 . Estes resultados demonstram que não
houve

diferença

estatisticamente

significativa

na

freqüência

de

respondedores para as proteínas VIR entre os grupos de indivíduos
expostos e sadios (P>O,05), o que significa que a resposta proliferativa
obtida com células de indivíduos expostos a malária não foi específica além
de sugerir que essas proteínas não são capazes de induzirem respostas
proliferativas nas culturas de CMSP de indivíduos expostos ao P. vivax.
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Figura 10. Determinação das subclasses de IgG específicas capazes de
reconhecer as proteínas recombinantes VIR. As amostras de soros foram
testadas por ELISA utilizando anticorpos monoclonais capazes de detectar
19G1 , 19G2, 19G3 e 19G4 humana. Todas as amostras foram testadas na
diluição 1:25, em duplicata . O "cutoff" obtido para cada uma das subclasses
de 19G variou de 0,014-0 ,067 , 0,048-0,289, 0,016-0,089 e 0,014-0,103 para
19G1, 19G2, 19G3 e 19G4, respectivamente . A. Freqüência de indivíduos que
apresentaram anticorpos 19G subclasses específicos contra cada uma das
proteínas recombinantes correspondentes às diferentes subfamílias VIR. B.
Freqüência de indivíduos que apresentaram anticorpos IgG subclasses
específicos contra pelo menos uma das proteínas recombinantes
representando cada subfamília.
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Figura 11. Respostas proliferativas das CMSP após estimulação in vitro
com as proteínas recombinantes VIR e MSP119 em indivíduos expostos
ou não à malária por P. vivax. As proteínas recombinantes utilizadas nos
ensaios de proliferação foram testadas nas concentrações finais de 10,0 e
2,0 flg/ml. Indivíduos foram considerados positivos quando o índice de
estimulação (IE) > 2,5 foi obtido em pelo menos uma das duas
concentrações quando comparada com a cultura estimulada com a proteína
GST (para as proteínas VIR) ou sem estímulo (para a His 6-MSP1 19 ). Os IEs
obtidos a partir da estimulação das CMSP de indivíduos expostos
respondedores para as proteínas VIR variaram de 2,8 a 4,5. Os IEs obtidos
a partir da estimulação com o mitógeno ConA variaram de 15,0 a 178,2
(dados não mostrados).
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9. Imunização de camundongos com as proteínas recombinantes (VIR)
e análise da reatividade cruzada de anticorpos policlonais anti-VIR.

9.1. Avaliação da resposta de anticorpos contra as diferentes proteínas
recombinantes VIR.

A imunogenicidade das diferentes proteínas recombinantes VIR foi
avaliada após a imunização de camundongos da linhagem BALB/c. Os
animais foram imunizados pela via subcutânea (s .c) com 5 f-Lg de cada uma
das

proteínas

adjuvante

recombinantes VIR e GST-MSP1 19 emulsificadas em

completo

de

Freund

(ACF) .

Estes

animais

receberam

posteriormente uma segunda dose com as mesmas quantidades de
proteínas emulsificadas em adjuvante incompleto de Freund (AIF) e pela
mesma via.
Com o intuito de avaliar a resposta de anticorpos específicos induzida
por cada proteína recombinante, determinamos os títulos de anticorpos nos
soros dos animais após cada dose de imunização. Esta determinação foi
feita por ELISA utilizando placa sensibilizada com as respectivas proteínas
recombinantes

(homólogas)

e GST.

Para

nos certificarmos de que

estávamos medindo apenas anticorpos específicos para as proteínas VIR,
adicionamos na fase líquida do ensaio de ELISA 50 f-Lg/ml de GST, a fim de
adsorver os anticorpos anti-GST gerados pela imunização com a proteína de
fusão. A Figura 12A apresenta os resultados expressos como média
aritmética dos títulos de anticorpos (log lO ) de cada grupo imunizado.
Observamos que, após a 1a dose, títulos de anticorpos específicos foram
obtidos apenas contra as proteínas VIR-C1 , VIR-C2 , VIR-E5 e GST-MSP1 19 .
Entretanto, os títulos de anticorpos obtidos contra as proteínas VIR-A4, VIRB10, VIR-C16 e VIR-E8 não foram específicos , pois não observamos
diferença estatisticamente significativa quando estes foram comparados aos
obtidos contra GST (P>0 ,05).
Após a segunda imunização , observarmos que as respostas de todos
os grupos de animais testados foram específicas para as proteínas
homólogas (VIR e GST-MSP 19 ) , pois os títulos de anticorpos obtidos contra
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as respectivas proteínas foram significativamente mais altos do que os
obtidos contra GST (P<0 ,05). Além disso , os títulos de anticorpos obtidos
após a segunda dose foram significativamente mais altos do que após a
primeira dose (P<0 ,05) (Figura 12B). Os resultados do experimento de
imunização dos camundongos com as distintas proteínas VIR apresentados
a seguir são representativos de um experimento de três realizados com
resultados semelhantes.

9.2. Análise da reatividade cruzada entre os anticorpos contra as
diferentes subfamílias VIR.
Com o objetivo de avaliar a existência de reatividade cruzada entre os
anticorpos contra as proteínas recombinantes correspondentes às diferentes
subfamílias VIR, determinamos os títulos de anticorpos a partir do "pool" dos
soros dos animais imunizados de cada grupo , por ELISA, utilizando placas
sensibilizadas com as proteínas homólogas e heterólogas. Os resultados
foram analisados a partir dos valores de ABS 492 obtidos dos diferentes
grupos

de

animais

imunizados

contra

cada

uma

das

proteínas

recombinantes (VIR, GST e GST-MSP1 19 ) na diluição 1:6.400 aonde apenas
as

respostas

específicas

(anti-VIR

ou

anti-MSP1 19)

estão

sendo

consideradas (Figura 13) ou como títulos de anticorpos em 10glO (Figura 14).
A análise comparativa dos resultados demonstra que:
(i)

A imun ização de camundongos com as proteínas recombinantes
correspondentes as diferentes subfamílias VIR foi capaz de induzir
anticorpos que reconheceram tanto a proteína homóloga como as
demais

proteínas

representando

à

mesma

subfamília

ou

subfamílias distintas (Figuras 13 e 14);
(i i)

Os animais imunizados com GST não apresentaram níveis
significativos de anticorpos contra as proteínas VIR e GST-MSP1 19
(Figuras 13 e 14);

(iii)

A imunização com cada uma das proteínas recombinantes VIR e
GST-MSP1 19 não foi capaz de induzir níveis significativos de
anticorpos contra a GST (Figuras 13 e 14), com exceção da
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imunização

com

VIR-E8 , que

induziu

anticorpos

anti-GST

detectáveis mesmo após a utilização de GST solúvel

na

concentração de 50 ug/ml (Figura 14).
(iv)

Os

camundongos

apresentaram

imunizados

apenas

com

adjuvante

não

resposta de anticorpos específicos contra as

proteínas VIR, GST e GST-MSP1 19 (dados não mostrados).
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Figura 12. Análise comparativa da imunogenicidade das proteínas
recombinantes VIR em camundongos após a primeira (A) e segunda
dose (8). Os animais foram imunizados com duas doses contendo 5 /1g de
cada proteína recombinante emulsificada em adjuvante de Freund . Após 10
dias de cada imunização os soros dos animais foram testados
individualmente, por ELISA, contra a proteína homóloga. Os resultados
estão expressos como média de títulos de cada grupo em 10glO ± desvio
padrão (dp) .
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10. Avaliação da resposta proliferativa de células de camundongos
imunizados com as proteínas recombinantes VIR e Hiss-MSP1 19 .
A fim de verificar se as proteínas recombinantes VIR apresentam
epítopos reconhecidos por linfócitos T, avaliamos a resposta proliferativa das
células dos nódulos linfáticos de camundongos BALB/c previamente
imunizados pela via

s.c com

°

1

f.lg

de cada

uma das proteínas

recombinantes VIR , GST ou His6 -MSP1 19 emulsificadas em ACF. As células
foram re-estimuladas in vitro na presença de 2,0 f.lg/ml dos antígenos
recombinantes VIR, GST, His6 -MSP1 19 ou ConA como controle positivo do
ensaio. Como demonstrado na Tabela 7, os resultados estão expressos
como índice de estimulação (IE) , sendo considerado níveis de estimulação
significativos

IE~

5,0.

A Tabela 7 demonstra que células de camundongos imunizados com
as proteínas VIR foram capazes de proliferar tanto na presença das
respectivas

proteínas

homólogas

como

na

presença

das

proteínas

heterólogas, exceto no caso dos animais imunizados com a proteína
recombinante VIR-B10 que não apresentaram respostas proliferativas a
nenhum dos antígenos. As respostas proliferativas observadas foram
específicas, pois as células não proliferaram na presença de GST. Os
resultados obtidos com os animais imunizados com ACF e GST mostraram
índices de proliferação significativamente baixos na presença das proteínas
VI R (Tabela 7).
A fim de confirmar a especificidade da resposta celular gerada contra
as

proteínas VIR, foi

utilizado como

controle adicional células de

camundongos imunizados com a proteína His 6 -MSP1 19 . A Tabela 7 mostra
que células de camundongos imunizados com a His 6 -MSP1 19 apresentaram
baixos índices de estimulação na presença das proteínas VIR, com exceção
de VIR-C16. O controle positivo do ensaio foi feito com células de
camundongos BALB/c estimuladas com o mitógeno ConA, cujos valores de
estimulação variaram de 39 ,7 a 158,9 (dados não mostrados) .
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Juntos,

estes

resultados

demonstram

que

as

proteínas

VIR

apresentam epítopos específicos e de reatividade cruzada reconhecidos por
linfócitos T de camundongos BALB/c.
Os resultados dos ensaios de proliferação linfoblástica com as
diferentes

proteínas

recombinantes

apresentados

na

Tabela

7

são

representativos de um experimento de dois realizados , cujos resultados
foram semelhantes.
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A caracterização da resposta imune adquirida contra antígenos de
Plasmodium em popu lações naturalmente expostas tem papel fundamental

na determi nação de possíveis alvos constitu intes de uma vacina efetiva
contra malária. Apesar dos mecanismos imunológicos envolvidos na
resposta contra malária ainda não serem totalmente compreendidos, é claro
o envolvimento de anticorpos e células T como importante efetores da
imunidade adquirida. Evidências obtidas com o estudo de transferência
passiva de anticorpos humanos indicam que estes estão envolvidos nos
mecanismos de proteção por serem capazes de reduzir a parasitemia
durante uma infecção clínica (COHEN et aI. , 1961). Mesmo após 43 anos
deste estudo, ainda não se tem definido os possíveis alvos destes anticorpos
protetores . É sabido que boa parte destes anticorpos são gerados contra
proteínas de superfície de merozoítas que atuam impedindo a invasão do
parasita ao eritrócito (WILSON & PHILLlPS, 1976). Por outro lado, existem
evidências que anticorpos contra antígenos variantes de superfície de
eritrócitos infectados (VSA) estão envolvidos no processo de opsonização de
. eritrócitos promovendo assim a proteção contra malária (MARSH et aI. ,
1989; BULL et aI., 1998; TEBO et aI., 2002).
Diversos estudos têm demonstrado que a imunidade naturalmente
adquirida em indivíduos de áreas endêmicas da África é dependente da
aquisição de anticorpos IgG contra antígenos clonalmente variantes de
superfície (VSA) de P. falciparum (MARSH & HOWARD, 1986; BULL et aI.,
1998; GIHA et aI., 1999; OFORI et aI., 2002). A detecção de anticorpos VSAespecíficos presentes no soro de indivíduos expostos a malária falciparum
através de ensaios de aglutinação tem sido à base da maioria dos estudos
que investigam a associação entre presença de anticorpos anti-VSA e
imunidade protetora . Os ensaios de detecção de anticorpos anti-VSA por
citometria de fluxo (STAALSOE et aI. , 1999) ou por ELISA utilizando
proteínas recombinantes derivadas da PfEMP-1 (OGUARIRI et aI., 2001) ou
RIFINS (ABDEL-LATIF et aI., 2002, 2003, 2004) também têm sido utilizados.
Por outro lado, em relação à imunidade contra antígenos variantes de P.
vivax em indivíduos de áreas endêmicas expostos a malária, existem poucos
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dados na literatura (MENDIS et a/. , 1988, DEL PORTILLO et aI., 2001 ,
FERNANDEZ-BECERRA et aI., 2005 )
Com base nestas informações , o presente trabalho teve como objetivo
principal caracterizar a resposta imune naturalmente adquirida contra
antígenos de formas sanguíneas de P. vívax em indivíduos residentes em
áreas endêmicas do Brasil. Para isso , avaliamos comparativamente a
resposta imune de anticorpos e de células T humanos contra proteínas
recombinantes correspondentes às diferentes subfamílias VIR. Para efeito
comparativo ,

incluímos

neste

estudo

duas

proteínas

recombinantes

derivadas de antígenos de merozoítas de P. vívax (AMA-1 e MSP1 19 )
anteriormente caracterizadas pelo nosso grupo com sendo altamente
imunogênicas em infecções naturais (RODRIGUES et aI., 2003, 2005) .
Na primeira etapa deste trabalho, um total de oito plasmídios
recombinantes foi gerado, sendo sete codificando para as diferentes
subfamílias VIR e um contendo o gene que cod ifica para a proteína AMA-1.
Do ponto de vista da expressão, inicialmente todos os vetores geraram
proteínas recombinantes insolúveis , sob forma de corpos de inclusão, fato
que é muito comum ocorrer com proteínas de Plasmodíum , quando
produzidas a partir de E. calí. Na tentativa de obtermos estas proteínas em
condições apropriadas para os estudos imunológicos investimos esforços na
padronização de métodos de obtenção destas proteínas solúveis. No que se
refere às proteínas recombinantes VIR, foi possível obtê-Ias sob forma
parcialmente solúvel utilizando-se a estratégia de indução com IPTG em
baixas temperaturas . Por outro lado , a proteína AMA-1 foi obtida somente
após solubilização na presença de agente desnaturante, seguindo-se de
"refolding" parcial da proteína (RODRIGUES et aI. , 2005) .
Inicialmente, o reconhecimento imune destas proteínas por anticorpos
IgG foi avaliado, por ELISA, utilizando 200 soros de pacientes infectados por

P. vívax . Observamos que as proteínas recombinantes AMA-1 e MSP1 19
foram reconhecidas por anticorpos IgG de 57 ,0% e 90,5% dos indivíduos
testados , respectivamente . Por outro lado, a frequência de indivíduos que
apresentaram anticorpos IgG contra pelo menos uma das sete proteínas
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recombinantes VIR foi significativamente menor, sendo de 26 ,0% . Quando
avaliamos as freqüências de indivíduos respondedores para cada proteína
recombinante VIR , observamos que estas variaram entre 2,0% e 17,5%. A
análise comparativa das freqüências de indivíduos respondedores contra
pelo menos um representante de cada subfamília VIR, revelou que a
subfamília C foi reconhecida por uma fração maior de indivíduos (22 ,5%) , o
que sugere que esta subfamília foi a mais imunogênica em infecções
naturais.
Os resultados obtidos com as proteínas AMA-1 e MSP1 19 confirmam
dados anteriores do nosso grupo que demonstraram que estas são
altamente imunogênicas em infecções naturais (CUNHA et aI., 2001 ;
RODRIGUES et aI., 2003 , 2005) . Entre os fatores que podem contribuir para
que estas proteínas sejam altamente reconhecidas por anticorpos de
indivíduos com infecção patente por P. viva x é o fato de estas serem
conservadas em isolados do Brasil , conforme demonstrado pelo nosso grupo
(SOARES et ai., 1999c; RODRIGUES et ai., 2005). Uma outra possível
explicação pode estar relacionada com a conformação destas proteínas
recombinantes , ou seja , pode ser que estas estejam em uma conformação
muito parecida com as respectivas proteínas nativas.
As razões da baixa freqüência de indivíduos com anticorpos IgG
obtidos para as proteínas VIR são desconhecidas, porém nossos achados
permitem associar este fato a uma possível diminuição da freqüência de
células B de memória ocasionadas por um mecanismo denominado de
depleção homeostática (GRAU, 2002) que pode ser ativada pelo surgimento
de novas células de memória induzidas pelo polimorfismo destas proteínas
ou por uma possível ausência de "switch" de resposta de anticorpos IgM
para IgG que também esta associada à diversidade antigênica destas
proteínas em infecções naturais. Para testar esta segunda hipótese,
avaliamos por ELISA, as mesmas amostras de soros quanto à presença de
IgM e observamos que as freqüências de indivíduos que apresentaram
anticorpos IgM VIR-específicos foram igualmente baixas e variaram de 6,0%
a 18,1 %. Outra possibilidade para explicar o fato destas proteínas serem
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pouco imunogênicas em infecções naturais é que anticorpos humanos
reconheçam predominantemente epítopos variáveis entre as diferentes
proteínas VIR. É importante ressaltar, que as diferentes proteínas VIR
produzidas neste trabalho foram geradas a partir dos genes correspondentes
obtidos de um único paciente, o que representa um número extremamente
pequeno de proteínas em se tratando de genes que estão presentes em
número entre 600-1000 cópias por genoma haplóide (DEL PORTILLO et aI. ,
2001). Por último, não podemos excluir a possibilidade de que as proteínas
recombinantes utilizadas, as quais foram geradas em sistema bacteriano de
expressão , não estejam na conformação apropriada.
Vários aspectos podem estar associados ao fato de que a subfamília
C foi reconhecida por uma maior freqüência de respondedores entre esses
estão: (i)

a localização subcelular, pelo fato de que recentemente

FERNANDEZ-BECERRA et aI.

(2005) demonstraram

um padrão de

fluorescência disperso na superfície de reticulócitos infectados utilizando
anticorpos policlonais contra peptídeos representantes da subfamília A, C e
E, este achado permite especularmos que a subfamília C possa estar
localizada quando comparada com as demais subfamílias preferencialmente
na superfície das células infectadas, o que permitiria um maior contato entre
proteína-sistema imune, (i i) o alto polimorfismo desta subfamília observado
em isolados naturais , que acarreta a produção de anticorpos varianteespecíficos (DEL PORTILLO et aI., 2004), (iii) a presença de peptídeos
conservados responsáveis por uma reatividade cruzada dentro da subfamília
C (FERNANDEZ-BECERRA et aI., 2005), (iv) a possível expressão da
subfamília C nos diferentes estágios do ciclo biológico do parasita, uma vez
que HALL et aI. (2005) demonstraram através de estudos proteômicos que
algumas proteínas BIR expressas em P. berghei podem ser encontradas em
diferentes estágios do parasita , é importante ressaltar que famílias
multigênicas presentes em P. chabaudi, P. yoelii e P. berghei estão
relacionadas aos genes vir de P. vivax no que diz respeito à seqüência e
estrutura (JANSSEN et aI., 2002), (v) e acrescida do fato de que incluímos
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neste estudo um maior número de proteínas representantes desta subfamília
(n=3).
Recentemente, FERNANDEZ-BECERRA et aI. (2005) analisaram o
reconhecimento imune de 22 proteínas recombinantes VIR por anticorpos
IgG, através de "immunoblotting", utilizando soros de 32 indivíduos expostos
ao P. vivax procedentes de Rondônia e observaram que 72% dos indivíduos
foram capazes de reagir com pelo menos uma das proteínas recombinantes
testadas. Neste estudo as diferentes proteínas VIR foram produzidas a partir
de isolados de três pacientes infectados. De forma semelhante aos dados
obtidos neste trabalho, as freqüências observadas individualmente para
cada proteína recombinante representando as diferentes subfamílias foram
baixas.
Em P. falciparum, tem sido demonstrado que a imunidade adquirida
contra VSA esta diretamente associada ao número de episódios prévios de
malária (revisto por KYES et aI., 2001). Visando demonstrar uma possível
associação entre a prevalência de anticorpos IgG e IgM contra as proteínas
recombinantes VIR, AMA-1 e MSP1 19 e o efeito do número de exposições
prévias, dividimos os indivíduos deste estudo em 3 grupos de acordo com o
número de episódios prévios relatados. Observamos que a proporção de
indivíduos que apresentam anticorpos IgG e IgM anti-VIR não aumenta de
acordo com o maior número de exposições ao P. vívax, padrão que
corresponde a uma resposta primária a cada novo contato com o parasita.
Por outro lado, a proporção de IgG para AMA-1 aumenta significativamente
a partir de um ou dois episódios prévios de malária e para a proteína
MSP1 19 a resposta imune de anticorpos IgG avaliada pela soroconversão
desenvolve-se rapidamente após uma primeira exposição, estes resultados
confirmam

dados

recentes

obtidos

anteriormente

pelo

nosso

grupo

(RODRIGUES et aI., 2003, 2005).
Os resultados obtidos com as proteínas VIR corroboram com os
descritos por FERNANDEZ-BECERRA et aI. (2005) , e sugerem que esta
ausência de efeito "boost" no desenvolvimento da imunidade contra essas
proteínas, pode ser decorrente: (i) do polimorfismo alélico influenciado pela
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própria resposta imune adquirida, uma vez que em P. yoelií tem sido
demonstrado que a re-infecção de animais semi-imunes conduzem a
expressão de novos variantes yir (CUNNINGHAM et aI., 2005) , este achado
torna se revelante quando consideramos que a família multigênica yir é
homóloga aos genes vir de P. vivax , (ii) a expressão não clonal das
proteínas VIR atuando como um eficiente mecanismo de evasão da
imunidade do hospedeiro, (iii) as características epidemiológicas da região
estudada , (iv) e baixa antigenicidade apresentada pelas proteínas VIR
contribuindo para a diminuição da memória imunológica.
Estudos têm demonstrado que o balanço de produção de uma
determinada subclasse de IgG depende da dinâmica de transmissão do
parasita e do estado imune dos indivíduos testados (GARRAUD et aI., 2003) .
Os resultados obtidos com a determinação das subclasses de IgG
produzidas contra as proteínas VIR revelaram uma ausência de predomínio
de isotipo específico, com exceção da subfamília C, onde anticorpos
citofílicos da subclasse IgG1 foram predominantes no reconhecimento . A
ausência de polarização para uma determinada subclasse de anticorpo pode
estar relacionada com a natureza do antígeno e a intensidade de
transmissão da malária na área estudada . Estes fatores podem influenciar a
ativação do sistema imune durante o processo de aquisição de imunidade
protetora , como demonstrado por TONGREN et aI. (2006) em um estudo de
caracterização das subclasses de anticorpos IgG contra as proteínas MSP119 , MSP-2 , AMA-1 e GPI de P. falciparum em indivíduos de diferentes
localidades na Tanzânia. Outra possível explicação para esta ausência de
polarização é a diversidade de epítopos para células B apresentados
durante uma infecção patente com conseqüente ativação policlonal dessas
células. Esta hipótese é sustentada pelos dados descritos por GARRAUD et
aI. (2002) que demonstraram através de ensaios de proliferação com CMSP

de indivíduos expostos ao P. falciparum na presença de IL-2 e IL-10, um
perfil de distribuição de subclasses de IgG similar ao mostrado em nosso
estudo

em

resposta

a

presença

de

três

proteínas

correspondentes ao bloco 2 da MSP1 de P. falciparum.

recombinantes
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o

estudo da resposta imune celular in vitro contra antígenos de

Plasmodium

em

indivíduos

expostos

a

malária

pode

auxiliar

na

compreensão das interações celulares que ocorrem durante infecções
naturais. No homem , é pouco conhecido o papel das células T na imunidade
protetora durante o ciclo eritrocítico, porém estudos de co-infecção maláriaHIV demonstram que indivíduos infectados com o vírus apresentam aumento
dos sintomas da malária e de carga parasitária , por conseqüência da
depleção das células T CD4 (revisto por NDUNGU et aI., 2005). Existem
também evidências que demonstram a participação de células T CD4
humanas no controle do crescimento in vitro de parasitas, bem como no
aumento da resistência a infecção pelo P. falciparum (revisto por GOOD et
al. , 2005) .

Com o objetivo de avaliar a possível participação das proteínas
recombinantes VIR e MSP1 19 na indução de resposta imune celular em
indivíduos expostos naturalmente à

infecção, realizamos ensaios de

proliferação celular in vitro utilizando CMSP de indivíduos que foram
recentemente tratados para malária . Em geral , nossos resultados mostram
que as proteínas recombinantes VIR e MSP1 19 não foram capazes de induzir
níveis significativos de resposta proliferativa em CMSP de indivíduos
recentemente expostos ao P. vivax quando comparada ao grupo de
indivíduos sadios . Esta ausência de resposta proliferativa observada em
células de indivíduos expostos a malária quando estimuladas com as
proteínas VIR pode ser explicada pelo: (i) extenso repertório antigênico
apresentado

durante

uma

infecção

que

possivelmente

pode

ser o

responsável pela falta de resposta de células de memória, (i i) limitações do
ensaio utilizado devido sua baixa sensibilidade, (iii) localização de células T
efetoras em órgãos linfóides, (iv) não excluindo fatores genéticos humanos
como tipo de HLA e a possibilidade de um efeito imunomodulatório das
proteínas VIR.
Esta última observação vem sendo bastante explorada em P.

falciparum, onde recentes estudos têm revelado que PfEMP-1 e outras
moléculas expressas na superfície de eritrócitos infectados participam da
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ativação e modulação negativa da resposta imune do hospedeiro, através da
supressão de células T de memória (POUNIOTIS et a/. , 2004), inibição da
maturação de células dendríticas por meio da interação CD36-eritrócito
infectado (revisto por SERGHIDES et a/. , 2003), indução da ativação das
células T regulatórias por um mecanismo envolvendo a citocina IL-10
(ALLSOPP et aI., 2002), entre outros fatores.
Em conjunto, nossos resultados constituem o primeiro estudo
detalhado de caracterização da resposta imune humana naturalmente
adquirida contra as proteínas recombinantes VIR que mostraram ser pouco
imunogênicas em infecções naturais.
Na segunda parte deste estudo avaliamos a imunogenicidade das
proteínas VIR medida pela presença de anticorpos séricos específicos e
respostas linfoproliferativas, como também a possível existência de epítopos
de reatividade

cruzada

entre essas

proteínas

após

imunização de

camundongos BALB/c.
A fim de avaliar a resposta de anticorpos específicos induzidos por
cada proteína recombinante e a capacidade dessas proteínas induzirem
anticorpos de reatividade cruzada, camundongos da linhagem BALB/c foram
imunizados com duas doses de cada uma das proteínas recombinantes (VIR
e GST-MSP1 19 , respectivamente) na presença de adjuvante de Freund.
Após a primeira e segunda dose de imunização, os soros dos animais foram
coletados e testados por ELISA contra as proteínas homológas. Nossos
resultados mostraram que altos títulos de anticorpos foram obtidos após a 2a
dose de imunização. Em paralelo, demonstramos que o esquema de
imunização experimental utilizado foi capaz de induzir a produção de
anticorpos de reatividade cruzada contra a proteína homóloga e contra
representantes de distintas subfamílias (proteínas heterólogas), sugerindo a
presença de epítopos comuns entre as diferentes proteínas VIR. Dados
similares foram descritos por FERNANDEZ-BECERRA et aI. (2005), os quais
demonstraram que anticorpos policlonais monoespecíficos produzidos em
diferentes modelos experimentais após imunização com peptídeos sintéticos
contendo epítopos conservados entre as subfamílias são capazes de
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reconhecer por "immunoblotting" um "pool" constituído por diferentes
proteínas heterólogas.
Em P. fa Icipa rum , alguns domínios de PfEMP-1 em particular os
associados com propriedades adesivas e de virulência podem expressar
epítopos conservados, os quais são imunogênicos. Para identificar estes
possíveis epítopos de reatividade cruzada , GAMAIN et aI. (2001) geraram
anticorpos monoclonais contra a região do interdomínio rico em cisteínas
(CIDR1) da PfEMP-1 , a qual é responsável pela adesão de eritrócitos
infectados ao receptor CD36 . Os anticorpos monoclonais gerados foram
capazes de reagir cruzadamente com o domínio CIDR1 da PfEMP-1
expresso em diferentes cepas de P. falciparum, tanto em ensaios de
aglutinação, como por citometria de fluxo utilizando-se células CHO
transfectadas

com

variantes

deste

domínio.

Posteriormente,

GRATEPANCHE et aI. (2003) confirmaram este achado através do esquema
de imunização "prime-boost" , onde camundongos BALB/c foram imunizados
com três doses de uma combinação constituída por DNA plasmidial
codificando para o domínio CIDR1 das cepas MC , FVO e A4tres, seguido de
"boost" com três proteínas recombinantes representando os distintos
domínios CIDR1 e produzidas em Pichia pastoris.
É importante mencionar, que através de um esquema de imunização
constituído de duas doses de uma única proteína recombinante VIR, fomos
capazes de demonstrar a presença de epítopos de reatividade cruzada nas
seqüências das proteínas VIR.
Além da presença de anticorpos séricos específicos e de reatividade
cruzada , avaliamos as respostas proliferativas das células dos nódulos
linfáticos

de

camundongos

BALB/c

imunizados

com

as

proteínas

recombinantes VIR em ACF . As células dos animais imunizados com as
diferentes proteínas recombinantes VIR e re-estimuladas in vitro com a
proteína homóloga ou heterólogas apresentaram respostas linfoproliferativas
específicas com ausência de resposta ao serem estimuladas com GST e
com o controle His 6-MSP119. Com exceção do grupo imunizado com a
proteína VIR-B10 , cujas células de linfonodos não foram capazes de
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proliferar na presença de nenhuma das proteínas VIR testadas, incluindo a
proteína homóloga. Estes resultados mostram que as proteínas VIR
apresentam epítopos para células T, os quais foram reconhecidos por
linfócitos de animais previamente imunizados tanto com as proteínas
homólogas como heterólogas. Estes experimentos confirmam nossos dados
de reatividade cruzada de anticorpos que indicam a presença de epítopos
comuns entre esses antígenos.
Com relação ao resultado de proliferação celular obtido a partir de
linfócitos dos camundongos imunizados com His 6 -MSP1 19 observamos que
estas

células

apresentaram

respostas

proliferativas

somente quando

estimuladas na presença do antígeno VIR-C16 . É importante ressaltar, que
todos os controles assim como a proteína His6-MSP 119 utilizados na
estimulação das células obtidas de camundongos imunizados com VIR-C16
não induziram níveis significativos de proliferação desses linfócitos, o que
sugere que a resposta obtida com linfócitos de camundongos imunizados
com His 6 -MSP1 19 e re-estimulados com VIR-C16 não foi específica
A ausência de resposta proliferativa observada em linfócitos de
camundongos imunizados com His 6-MSP1 19 quando estimulados com a
proteína homóloga vem corroborar dados anteriores de CUNHA et aI. (2001)
que demonstraram a restrição genética do hospedeiro na resposta imune em
certas condições experimentais, uma vez que epítopos contidos na
seqüência da MSP1 19 para células T foram reconhecidos apenas por
linfócitos de camundongos da linhagem C57BL/6 .
Estudos com espécies de Plasmodium que infectam roedores têm
mostrado que a imunidade protetora contra o estágio sanguíneo assexuado
requer a participação conjunta tanto de anticorpos como de células T C04.
Embora as células T C04 estejam envolvidas na proteção contra malária ,
através da liberação de citocinas que ativam outras células efetoras, não
esta descartada o seu papel na patogenia de complicações letais. Algumas
evidências confirmam o papel ambíguo dessas células na malária . Estudos
têm mostrado que camundongos

seio

reconstituídos com células T de

camundongos imunes controlam o crescimento de P. chabaudi, sugerindo
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que células T contribuem para essa imunidade (revisto por GOOO et aI.,
2004) . Por outro lado , camundongos esplenectomizados são protegidos de
desenvolver malária cerebral devido à depleção de células T C04 e C08
(CURFS et aI., 1989; HERMSEN et aI. , 1998 ).
Em conclusão , nossos dados de reatividade cruzada entre as
subfamílias

VIR

demonstrado

após

imunizações

experimentais

com

proteínas recombinantes mostram que este esquema de imunização pode
servir como base para futuros estudos de indução de imunidade protetora
contra malária vivax em primatas não humanos.
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1. As proteínas recombinantes correspondentes a AMA-1 e MSP1 19 de P.
vivax foram produzidas em E. colí a partir de plasmídios contendo His6 ;

2. Sete proteínas recombinantes correspondentes a quatro subfamílias vír
foram geradas em fusão com GST a partir de E. colí;

3. A análise comparativa da prevalência de anticorpos contra as proteínas
recombinantes AMA-1, MSP1 19 e VIR em indivíduos com infecção patente
por P. vivax revelou

que a prevalência de anticorpos anti-VIR foi

significativamente menor quando comparada às obtidas contra AMA-1 e
MSP1 19 . Além disso, não observamos respostas proliferativas de CMSP
significativas a estes antígenos quando comparamos o grupo de indivíduos
exposto ao P. vivax com o grupo não exposto;

4. Altos títulos de anticorpos VIR-específicos foram obtidos após imunização
de camundongos BALB/c com duas doses de cada uma das proteínas
recombinantes VIR na presença de adjuvante de Freund . A análise da
reatividade cruzada entre os anticorpos gerados nestes animais sugeriu a
presença de epítopos comuns entre as diferentes subfamílias VIR;

5. A análise da resposta proliferativa de células de nódulos linfáticos de
camundongos imunizados e re-estimuladas in vítro com cada uma das
proteínas VIR demonstrou que estas contêm epítopos específicos e de
reatividade cruzada para células T.
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